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lSI RINGKASAN 
, 

Masalah Penelitian 
Bagaimanakah strategi adaptasi yang dilakukan para istri 

pegawai negeri golongan I dan II dalam menyiasati tuntutan hidup 
di perkotaan dengan segenap perubahan sosial yang ada di dalam
nya, mengingat pendapatan suami yang terbatas tidak seimbang 
dengan tingkat kebutuhan h i dup di perkotaan. Pola-pola adaptasi 
macam apa yang mereka lakukan agar tetap mampu bertahan hidup di 
tengah akselerasi modernisasi perkotaan, serta dipengaruhi oleh 
variabel-variabel apa sajakah dalam pener,pan pola-pola adaptasi 
tersebut. 

Tujuan Penelitian 
Memberikan suatu analisis deskriptif tentang mekanisme 

survival dan strategi adaptasi yang dilakukan para istri pegawai 
negeri golongan I dan II dalam realitas hidup yang paling konkrit 
di tengah masyarkat kota. Kemudian dilihat pula faktor-faktor 
determinan apa s a j a yang berpengaruh terhadap orientasi nilai 
sosial-budaya yang menjadi acuan dan basis kerangka berfikirnya. 

Selain itu dengan berdasarkan asumsi bahwa pembangunan 
adalah s u a t u proses dinamis ke arah yang lebih s empurna . maka 
hasil penelit.ian ini diharapkan sedikit b a nyak bisa dijadikan 
semacam eva luas i se j a uh mana us aha peningkatan peranan wani ta 
yang dilakukan selama ini telah menyentuh persoalan konkrit yang 
dihadapi kaum wanita, khususnya dalam hal ini para istri pegawai 
negeri golongan I dan II. 

Metode Penelitian:	 . 
Sesuai dengan obyek material'penelitian maka tipe penelitian 

ini adalah deskriptif-analitis, dengan demikian pertama-tama 
t idak bermaksud menguj i ke kua t an ' hubungan antar var I abc L, akan 
tetapi hendak menguji, memahami d~n memberi gambaran yang mencu
kupi (adekwat) atas temuan data di lapangan. Analisis yang dilak
ukan'selain berbasis pada data-data kuantitatif melalui kuesioner 
tertutup juga dipertajam melalul pengamatan langsung terhadap 
obyek yang dikaji. 

Lokasi penelitian ditentukanpada tiga kecamatan yang terma
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s uk da l am 1 i n qk up Kota Mrtdya SUI'dh(l'y'd, v a k n i kpcdmaLdn GlJtj(~nq, 
WonokromlJ ddfl GerllerlY dengan aSlJmsi dasar (lirldnlikii GOGidJ.-budaYd 
yanq ada d a l a m w i Lav a h i n i b i s a d i an qu ap mowa ki ! ! kdri'\k\('r'i~;l-l~ 
k o t a b e s a r rl i TndnllPS i <'I p ad a umumnv.i . Ho t.o ro qr-nl i.-iS P(,lldlldll~: (Jil/! 

t r}(d\.I.~J jddtl Iii h laju p"mbdnqlJnan dj w i Id'y'dll i i {ldlds a t.u s t.c-no a n 

rap ~-;pm(1kin mr-n j a m i n val i d i t.a s dald va n o r l i po ro l o h • 

Kr-u i mpu l an (1GB s a ran : 

Bdllyak q i k h i dup di kola lJ(~~;dr d(··fl<ddll kr-Lus e e a n t.uu i.u t.an t.u

han dan gay a h i dup yang muncul d i dalamnya seringkali rnemheri 
tekanan-tekanan yang kur a nq sehat p ad a sebagian wa r q an y a . Ket i
dakseimbangan antara tingkat kebutuhan hidup dan tuntutan sosia] 
yang tinggi dengan rendahnya gaji peqawai negeri golongan I dan 
II merupakan tekanan sosial-psikologis tersendiri bagi ia dan ke
luarganya. Dalarn hal ini peran seorang istri dalam mengelola 
keuangan dan mana j emen keluarqa menj adi penting, oleh sehab i tu 
mekanisme survival dan/atau strategi adaptasi sosial-budaya 
selalu harus siap dilakukan agar "keselarasan" warga bersangkutan 
dengan lingkungan masyarakat tetap terpelihara. 

Berbagai pola adaptasi yang dilakukan mencakup pertama-tama 
mekanisme survival di bidang ekonomi keluarga, misalnya ikut 
terjunnya istri bekerja di sektor publik Ilntuk menarnbah penghasi
Ian keluarga. Dalam rangka hal yang sarna juga dilakukan melalui 
pola-pola manajemen keluarga, seperti menerapkan pola hidup irit, 
menentukan skala prioritas kebutuhan keluarga yang paling riil 
dan bahkan melalui manajemen "gali lubang tutup lubang". Sedang
kan strategi adaptasi yang dilakukan adalah mempersempit jarak 
sosial dalam lingkungannya dengan cara melibatkan diri dalam 
kegiatan warga sekitarnya maupun kegiatan sosial lainnya. Kegia
tan-kegiatan sosial tersebut di samping sebagai ajang aktualisasi 
diri seringkali juga digunakan untuk melakukan kegiatan yang 
berhubungan degan peluang-peluang ekonomi seperti misalnya dalam 
kegiatan a1'isan. 

Pemahaman mengenai arti penting usaha-usaha yang d i.La kuk a n 
istri dalam menyesuaikan diri dan keluarqanya d e nqan tuntutan 
sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat. kota me n j ad i penting, 
karena menunjukkan beberapa kompleksitas yang terdapat dalam 
saling pengaruh antara pemukiman di k o t.a , perbedaan kelas-kelas 
sosial, besar-kecilnya keluarga dan ragam orientasi nilai sosial
budaya yang menjadi dasar pijak pemikirannya. Hal ini jlJga pent
ing dijadikan pert.imbangan dalam pengambilan kebijakan yang 
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan 
keluarganya. Kebijakan tentang penaikan gaji pokok pegawai nege1'i 
misalnya, s e r Lnqka Ld, justru menjadi bumerang man ak a l a kenaikan 
gaji tersebut termakan inflasi seiring dengan naiknya harga-harga 
kebutuhan hidup. Sesungguhnya lebih realistis seandainya kenaikan 
gaji tersebut diwujudkan dalam bentuk tunjangan-tunjangan, seper
ti tunj angan kesehatan, tunjangan kemahalan, a tau dengan memper
besar tunjangan-tunjanagan yang slJdah ada. 
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