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ABSTRAK 

Tel ah dil akukan penel itian mengenai "Opini Publ ik Kaum lbu Tentang 
Wanita Bekerja Di Bidang Perhotel an (Studi Deskriptif Kel urahan Babura 
Kecamatan Medan Baru)". Penel iti Frida Tetty. Dosen Pembimbing I Dra. Nina 
Sal maniah Siregar, Msi. Dosen Pembimbing II Rehia Karenina I. Barus, S.Sos, 
MSP. Ketua Drs. H. lrwan Nasution, MAP. Sekretaris Drs. Novri, MM. 

Sehubungan dengan menjamurnya hotel -hotel berbintang satu sampai tiga 
di Kel urahan Babura Kecamatan Medan Baru dengan tarif murah. Tentu saja 
memerl ukan tenaga kerja yang terampil pria maupun wanita, khusus di perhotel an 
l ebih diutamakan kaum wanita karena l ebih sopan dan memil iki daya tarik 
tersendiri sehingga mempunyai probl ematika karena jam kerja dimal am hari yang 
mengakibatkan masih adanya persepsi negatif di masyarakat khususnya kaum lbu. 
Sehingga sebagian kaum Ibu tidak memberikan izin putrinya untuk bekerja 
dibidang perhotel an. Mel ihat fenomena-fenomena tersebut, penul is merumuskan 
masal ah : Bagaimana opini kaum ibu tentang keberadaan hote-hotel di Kel urahan 
Babura, tentang wanita bekerja di bidang perhotel an, tentang penampil an dan 
status pribadi wanita bekerja di hotel . Teori yang digunakan R.P Abel son, 
metodol ogi yang digunakan berdasarkan popul asi Kel urahan Babura yang 
memil iki 13 l ingkungan dan didal amnya terdapat 13 hotel , .dengan juml ah 
penduduk 10.843 jiwa dimana 5780 perempuan. Sampl e yang diambil berjuml ah 
25 orang kaum Ibu dengan karekteristik mel iputi usia, pendidikan, agama, 
penghasil an, dengan mel akukan tanya jawab. 

Hasil anal isis deskriptif pada penel itian ini wanita yang bekerja di bidang 
perhotel an mendapat respon positif karena mampu membantu perekonomian 
kel uarga dan mempunyai net working yang l uas. Dengan menjamurnya hotel 
hotel di sekitar pemukiman mendapat respon positif, karena harga jual tanah 
menjadi tinggi. 

Kata kunci: opini, wanita bekerja di hotel , kel urahan Babura. 
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