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Peranan wanita daJam pembangunan makin lama mRkin terlihat perkembangan
nya, dan kaum wanita saat ini punya kesempatan yang luas untuk ikut terlibat dalam 
pembangunan bersama~sama dengan kaum pria. Narnun sayangnyasebagian besar 
partisipasi wanita dalam angkatan kerja masih rendah dan sektor yang dimasuki juga 
masih terbatas. Hal ini berkaitan dengan pendidikan dan ketrampHan yang dimUiki belum 
memadaL Perumusan masalah peneJitian ini adaJah: (1) apakah ada perbedaan antara 
jenis pekerjaan utama.. pendidikan yang ditamatkan dan lamanya jam kerja antara wanita 
di daerah pedesaan dan daerah perkotaan di Jawa Timur ? (2) bagaimana hubungan antara 
jenis pekerjaan utama dan pendidikan yang dilamatkan bagi angkatan kerja wanita baik di 
daerah pedesaan maupun daerah perkotan? (3) bagaimana hubungan antara jenis 
pekerjaan utama dan lamanya jam kerja bagi angkatan kerja wanita baik di daerah 
pedcsaan maupun daerah perkotaan di Ja\-va Timur? (4) bagaimana hubungan antara 
lamanya jam kerja dan pendidikan yang ditamatkan bagi angkatan kerja wanita baik di 
daerah pedesaan maupun daerah perkotaan di Ja~va Timur? 

Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran wanita 
ditinjau $iari jenis pekerjaan utama} pendidikan yang dhamatkan dan lamanya jam kerja 
bagi angkauin kerja wanita di daerah pedesaan dan daerah pctkotaan dt Jawa TimuL 
Adapun manfaat dan penelitian ini adaJah memberikan masukan pads Pernda Tk. I Jawa 
Timur dan Pemda Tk. II se Jawa Timur dalam menentukan kebijakan di bidang 
ketcnagakerjaan khususnya angkatan kerja \\-anita yang berkaitan dengan pembangunan 
dacrah. 

Hipotesis penelitian ini adalah: (1) ada perbedaan pekcrjaan qtama, pendidikan 
yang ditarnatkan dan lamanya jam kerja antara daerah pedesaan dan perkotaar! bagi 
angkatall kerja wanita di Jawa Timur (2) makin tinggi profesionalitas pekeljaan utama, 
makin tinggi tingkat pendidikrut (3) makin tinggi tingkat profesionalisme pekerjaan 
utama, makin pendek jam kerja (4) makin ,endah pendidikan .. makin tinggi jam kerja 
pada pekerjaan utama, 

Peneiitian ini merupakan penelilian deskr;ptif analitik yang didasarkan pada data 
sekunder hasi! SUSENAS 1994 yang belum pernah diolah dan dianali,;.. Analisi, 
dllakukan terhadap data Jawa Timur yang meJiputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, 
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Kediri. Ma1ans, Lumajang" Jember~ Banyuv,.'Ungi, Bondowoso, Situbondo. Probolinggo, 
Pasuruan, Sicioarjo, MoJokerto, Jombang. Nganjuk, Madiun dan Surabaya, Analisis data 
dilakukan dengan eara deskriptif dengan menampilkan tabel frckuensi dan analitik 
dengan memanfaatkan statistik nonwparametrik. 

Hasil yang diperoleh, jumiah angkatan kerja wanita di daerah urban di Jatim 
sebanyak 2.102.288 (24.15%), sedang jumlah .ngkalan kerja di daerah rural di Jatim 
tereatat 6.601.335 orang (75.8S%).Jumlah wanita yang bukan angkatan kerja di daaerah 
urban maupun rural masing.masing 3.146.352 dan 6.250.590 orang. Hasil yang lain, 
wanita yang bekerja di daerah rural ternyata lcbih banyak di banding dengan jumlah 
wanita yang bekeIja di daerah urban. Prosentase jumlah wanita yang bekerja di daerah 
urban sebesar 31.9%, sedangkan jumlah wanita bekerja di daeral-l rural sebesar 68.1 %. 
Jumlah jam kerja sebagian besar wanita yang bekerja di dacrah urban antara 25 sampui 60 
jam per minggu, sedang di daerah rural 10 sampai 59 jam per minggu. Untuk daerah 
urban. wanita yang bekerja hanya sedikit yang memiliki jam kcrja 1 hingga 24 jam per 
minggu, sedang untuk rural hanya sedikit yang memiliki jam kerja I hingg. 9 j.m per 
minggu. 

Secara umum di Jatim) lapangan usaba yang paling banyak dimasuki pekerja 
wanita adalah di bidang industri (44.4%), kemudian bidang pertanian (38.6%) dan 
bidang jasa (16.5%), Untuk daenah urban, lapangan usaha yang paling banyak dimasuki 
pekerJa wanita adalahindustri (58.60/0), jasa (33.8%) dan pertanian hanya 7.2% saja. 
Sedang untuk rural, pertanian menempati urutan utama (53.4%), industrl (37.6%) dan 
jus. banya 8,3%. Secara umum jenjang latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh 
pekerja wanita di daerah urban adalah lebih tinggi di banding dacrah ruraL Latar belakang 
pendidikan sebagian besar adalah SD, balk untuk daerah urban maupun rural l rnasing
masing 42.8% dan 62,5%. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: jumlah angkatan 
kerja di Jatim lebih sedikit dihanding yang bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja 
wanita di daerah rural lebih banyak di banding daerah urban. Wanita yang bekerja d.i 
daenah urban rata-rata bekerja 25 hingga 60 jam per minggu. sedang di daerah rural 
bekerja 10 hingga 59 jam per minggu. Lapngan usaha dt daerah urban sebagian besar 
industri dan jasa~ sedang di daerah rural adalah pertanian dan industri. Sebagian besar 
jenjang 'pendidikan adalah SD baik di daeran urban maupun dj daerah rural. Makin tinggi 
tingkat pendidikan makin tinggi tingkat keprofesionalannya. makin rendah tingkat 
pendidikan makin lama jam kerjanya. 

Akhlmya saran yang dapat diberikan adalah, perlu peningkatan motivasi pada 
tenaga kerja wanita untuk meningkatkan pendidikan maupun ketrampHannya agar dapat 
be-kerja Iebih protesional. 
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