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Konsep gender adalah suatu sikap yang melekat pada kaum laki-laki maupun wanita yang 

dikontruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa wanita dikenal : lemah lembut, 

cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap : kuat, rasional, jantan dan perkasa. 

Partisipasi wanita dalam pembangunan mempunyai dua dimensi utama. Pertama yaitu sebagai 

subyek atau pelaku pembangunan dalam semua bidang dan dalam semua tingkat kegiatan. Kedua 

sebagai obyek dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Salah satu sumbangan wanita dalam 

pembangunan adalah partisipasi wanita sebagai tenaga kerja dalam berbagai bidang kehidupan 

ekonomi.  

Penelitian ini bertujuan : 1.Untuk mengetahui profil aktivitas, akses, kontrol terhadap wanita 

pedagang sayur 2.Untuk mengetahui pendapatan dan kontribusi pendapatan yang dihasilkan 

sebulan oleh wanita pedagang sayur terhadap rumah tangga. 

Metode penentuan daerah lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) di Pasar 

Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kotamadya Mojokerto. Metode penentuan responden 

jumlah populasi pedagang sayur yang memiliki kios dalam penelitian ini adalah 50 orang, 

sehingga jumlah responden yang diambil semua untuk dijadikan responden. Metode 

pengambilan data dengan menggunakan data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan 1) metode quesionare 2) metode wawancara 3) metode observasi. 

Metode analisa data dengan menggunakan 1) Analisa deskriptif 2) Teknik analisa Harvard ada 

tiga yaitu :a. Aktivitas : berdasarkan pada pembagian kerja gender antara laki-laki dan wanita, b. 

Akses : diukur dari seberapa jauh akses yang dapat dilakukan oleh wanita ataupun laki-laki 

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada tempat kerja. c. Kontrol : berdasarkan 

pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya apa yang diperlukan untuk melakukan 

pekerjaan tersebut. 3) Analisa kontribusi pendapatan 

 

Kontribusi pendapatan = 

 

Dari hasil penelitian ini, dari 50 responden terdapat 26 responden yang tidak lulus sekolah dan 

22 responden yang berumur 40-49 tahun. 22 responden yang pekerjaan utama suami mereka 

sebagai pedagang / wiraswasta. Selain itu 12 responden yang memiliki 4 jumlah anggota 

keluarga dan 10 responden sudah bekerja sebagai pedagang selama 11-15 tahun. 

Peranan wanita pedagang sayur mayur dalam rumah tangga dan masyarakat diukur dengan 

analisa gender yaitu aktivitas, akses dan kontrol. Aktivitas kerja wanita diluar rumah tangga 

cukup tinggi dimana sebagian waktunya dihabiskan dipasar, rata-rata kerja produktif mereka 17 

jam kemudian untuk reproduksi 5 jam.Dari 50 responden, 41 responsen sudah dapat mengakses 

pengaturan keuangan dan penghasilan sendiri belanja, penghasilan sendiri dan menambah modal 

sebanyak 25 responden lebih memilih meminjam pada renternir. Untuk kontrol dalam dagangan 

sebanyak 40 responden melakukan penambahan dagangan. 



Untuk kontribusi pendapatan diperoleh rata-rata kontribusi yang masuk dalam rumah tangga 

sebanyak 44,24% dan selebihnya pendapatan dialokasikan untuk membayar kredit (bagi 

responden yang memiliki pinjaman) serta untuk kebutuhan sendiri. 

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa wanita tidak hanya bekerja didalam rumah namun mereka 

mulai bekerja diluar rumah dimana hal tersebut terpaksa mereka lakukan karena pendapatan 

suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga 

 


