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ABSTRAK 

Terdapat dua peran pada wanita yaitu peran domestik 

dan peran publik. Sebagian besar masyarakat menem?atkan 

wanita di de.lam peran domestik. Hal ini juga berlaku 

pada wanita etnis keturunan Arab. Bahkan dapat dikatakan 

nilai dan norma pada masyarakat etnis ket.urunan Arab 

lebih ketat menempatkan wanita pada peran damestik dari 

pada masyarakat lain. Akan tetapi, fenomena akhir-akhir 

ini menunjukkan wanita etnis keturunan Arab juga berper

an di sektor publik. Ini terlihat dari semakin banyaknya 

wanita etnis keturunan Arab yang berwiraswasta atau 

berdagang. 
Penelitian ini mengambil lokasi di.kelurahan Ampel 

Surabaya. ~~ilayah kelurahan Ampel memang merupakan 

tempat berdomisili masyarakat etnis ket.urunan Arab di 

Surabay~ yang paling besar. Sehingga di wilayah terse

but t,erkenal dengan "Kampung Are,b". Permasalahan yang 

dia,iukan dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah 

karakteristik demografis sosial-ekonamik keluarga wanita 

etnis keturunan Arab yang bekerja dan tidak bekerja ? 

Kedua. bagaimana]:::ah nilai-nilai gender dari ~"anita et.nis 

keturunan A:rab yang bekerja dan tidak bekerja ? dan 

ketiga, bagaimana pembagian kerj a dale,m keluarga wani ta 

etnis keturunan Arab yang bekerja dan yang tidak beker

j a '? 

deskr1ptifPenelitian in1 merupakan pene11tian 

dengan n:.etode kualitatif. Unit e,nalisie-, clalam penelit.ian 

in1 adalah keluarga wanita etnis keturunan Arab dan 
is keturunansasaran penelltian ini adalah wan1ta 
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Arab yang bekerja dan tidak bekerja. Dalam hal ini 

# #inform.5.n dipilih dengan metode purposive sampling 

yakni meli'Tawancarai secara mendalam menggunakan guide# 

line interview~ sebanyak 10 wanita etnis keturunan Arab 

yang bekerja dan 15 wanita yang tidak bekerja. 

Temuan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

dari 25 informan yang diwawancarai terdapat sekitar 40 

persen informan yang bekerja dan sebanyak 60 persen yang 

tidak bekerja. Pada tIDlUmnya wanita et,nis keturunan Arab 

yang bekerja memiliki usaha sendiri. Informan yang 

bekerja umumnya mengemukakan bahwa mereka bekerja karena 

meneruskan usaha orang tua dan memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Sebagian besal' informan menyatakan bahwa 

mereka bekerja selama kurang dari 10 tahun. Bagi yang 

berpendidikan tinggi umumnya mereka menyatakan bahwa 

alasan bekerja karena melanjutkan usaha orang tua dan 

membalas budi orang tua. Sedangkan yang berpendidikan 

rendah pada umumnya mereka menyatakan bahwa mereka 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup i-hari. 

Sebagian besar informan dalam penelitian ini ber

penghasilan Rp.500.00Q,- keatas. Hanya sebagian keeil 

yang berpenghasilan rendah. Sebagian besar informan 

berpendidikan menengah atau sedang dan hanya sebagian 

keeil yang berpendidikan tinggi de.n rendal1. Pada umumnya 

informan yang bekerja berpendidikan tinggi. Informen 

yang berpendidikan tinggi dan atau berpenghasilan tinggi 

sebagian besar menyatakan bahwa wan ita lebih sesuai 

untuk bekerja di taka atau membuka usaha sendiri. Semen

tara informan yang tidak a dan atau berpenghasilan 

rendah menyatakan wanita lebih ideal jika t bekerja 
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(melakuke,n kegiat.an kerumah-t.anggaan) at.au ci ika ingin 

memberikan kont.ribusi ekonomi me1'eka bisa membuka usaha 

di rumah sepert.l, menerima j ahi t.an at.au kegiatan ket.ram

pilan '(..;rani t.a yang lain. Sedangkan p1'ia untul-: pekerjaan 

apapun, t.erut.ama yang t.ide,k dapat dilakukan oleh trlani ta. 

Sebagian besar informan berpendapat. bahwa wanita 

tidak berbeda kedudukannya dengan pria da1am segala hal 

kecuali da1am kepemimpinan keluarga, di mana pria lebih 

dominan. Pernyataan ini sebagian besar dikemukakan oleh 
informan yang bekerja dan memiliki pendidikan t.inggi. 

Sedangkan wanit.a yang t.idak bekerja dan berpendidikan 

rendah sebagian besar menyat.akan bahwa kedudukan antara 

pria ada1ah 1ebih dominan daripada ....,an1ta baik dalam 

keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat., Lebih jauh 

secara sosio-psiokologis wanit.a dalam berperilaku, 

bertindak dan mengambil keput.usan lebih didasarkan pada 

emosi dan perasaan. Sementara it.u pria lebih mengut.ama

kan 1'asio. Pendapat sepert1 ini tidak hanya dikemukakan 

oleh infol"'man yang beke1'ja, namun juga dikemukakan oleh 

informan yang tide,}: bekerja, berpendidikan t.inggi maupun 

be1'pendidikan rendah. 

Berdaaarkan hasil -etudi yang dilakukan di kawasan 

Ampel, Kotamadya Surabaye., menunjukkan bahwa sebagian 

besar \<lani ta etnis keturunan Arab, mel ibe,t.kan pembantu 

rumahtangga mereka dalam melakukan kegiatan rutin 
kerumah-tanggae.n (aektor domestik). Bah};:an tidak jarang 

d~ri mereke. yang memanfaatkan t.enaga pembant.u rumah 

tangg€', sepenuhnya t,anpa campur tangan pernilil" rumah. Hal 

ini ter'ut.ama dlleJ:ul-::an ole11 mereka yang beker,j8, berpen

didikan tinggi dan memeil iki penghasilan YcU1g tinggi. 
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