
RlNGKASAN PENELITIAN 

Profil Jender Sarjan.a dl Kodya Surabaya dan Sekitamyll, (Sri Sanituti Hariadi. Antun 
Mardiyanlll, Wisnu Pramutanlo Pontjokarjono. 1996,4 I halaman). 

Penelilian im mengkaji prom sarjan.a dl Kotamadya Surabaya dan sddtamya. 
Melalui penelitian ini dapat diketahui lwakteristik sarjana. jellSi pekc:rjaan yang mc:reka 
tekuni, dan bagaiman.a dukungan suami istri d.alam pegc:mbangan karier. serta bagaiman.a 
profil mc:reka dalam berorganisasi. Dengan demikian sc:c:ara spesifilc. permasalahan yang 
hendale dijawab mc:lalui penelitian ini adalah: 

I. Bagaimana protret sarjan.a dalam konteks struktur kc:luarga? 
2. Bagaimana profil tingkat kesarjanaan bersama pasangannya (suami dan isti)? 
3. Bagaimana prom pekc:rjaan dan jabatan para sarjan.a? 
4. Bagaimana tingkal mobililllS pel:c:rjaan para sarjana? 
5. Bagaimana I:eikutsertaan dalam organisasi sosial kemasyarak.atan dan profcsi; 
Sesuai dcngan permasalahannya. penc:litian ini bersifat dc:skriptif, dengan unit 

anal isis keluarga. Responden ditc:nlukan berdasarkan kriteria (I) kesarjanaan; (2) Peia 
alau Wanita; (3) Berkeluarga; (4) Bertempat tinggal di Wilayah Surabaya dan sekitamya. 
,\dapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara lerstruktur dcngan 
panduan daflar pertanyaan yang telah disiapkan. Data yang terkumpul kemudian diolah 
dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuc:nsi maupun tabel silang guna dianalisis 
kecenderungan - kecc:nderungannya. 

Pokok-pokok temuan basil penc:litian im mencakup beberapa hal yaitu: 
Terdapat kecenderungan bahwa struktur keluarga sarjana yang dilc:liti bertipe ~keluarga 
inli plus". Tipe keluarga ini terdiri allIS ayah-ibu, anak dan diserta pembantu rumah 
tangga yang digaji secara rulin. Sebagian laiMya bertipe ~kelu.arga inti" yang terdiri d.ari 
ayah-ibu dan anak dan ini dicirikan pada keluarga yang anaknya sudah sekolah di SLP ke 
allIS. Khususnya bagi wanita sarjana yang tidale bekerja • ada kecenderungan mereka 
bertipe "keluarga inu" diman.a pecan mereka sepenuhnya unluk mengurusi rumah tangga. 

Pendidikan responden bersama pasangannyll, lerdapal kecenderungan adalah 
sarjana strata satu berpasangan dengan sarjana berstrata satu, kelompok berikulnya adalah 
sarjana strata satu berpasangan dengan SLA. Ada kecenderungan bahwa wanita sarjana 
Slrala satu cenderung berpasangan dengan pria berpendidikan starta satu pula, sementnrn 
ilu pria sarjana strata satu udale selalu beristri yang berpendidikan slmta salu pula. 

Pekerjaan responden terbesar adalah di instansi swasta termasuk sebagai dosen di 
I'TS. guru sekolah swasta. Dari segi profesi persentase lerbesar sebagai pegawai negeri. 
dosen dan guru. Dilihal dari perspeklif jender, wanita sarjana bersetnrn jender pada 
profesi dosen, hanya saja untuk profesi guru dan wirausaha wanita sarjana masih lebih 
banyak dari pads pria. Dalam hal jabatan lerjadi maskulimlllS pada jabatan-jabatan tinggi. 
persentase jabatan sc:bagai karyawan masih didominasi wanila sarjana dibanding pria 
sementara kondisi berbalik pada jabatan-jabatan pimpinan. 

Terdapal kecenderungan bahwa baik responden maupun pandangan responden 
lerhadap pekerjaan suamilislri lelah sesuai dengan kemauan dan latarbelako.ng 
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pcndidikannya. Meskipun ada sebagaian kecil saja yang pemah alau akan pindah kan:na 
tidak sesuai dengan pendidikannya. 

Sebagaian besar ~ponden menyatakan ikutserta dalam organlsasi 
kemasyarnkatan dan profesi. Namun ada kecenderungan bahwa wanita sarja yang ikul 
serta daiam organisasi sropcnya lebih sempie dati pada sarjanJl pria. Mwulinitas nampa!.: 
scbagai kecenderungan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan dan profesi. Dan perlu 
dicatal bahwa temyata lebih besar pcrsenlaSe wanita sarjanJl dalam jabatan pengurus dari 
padas pria sarjana. Keikutsertaa.n berorganisasi lebih karena siSlem keanggolaan 
organisasi yang menerapkan stelsel-pasif. 

(I'usa! l'enelilianlStudi Wanita. Lembaga I'enelilian Universitas Airlangga. 
04&fP2IPTfDI'PMfSKWfIXfI996. tanggal26 September 1996). 
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