
I. PENDAlITTLUAN 

1. Latar Bclakang 

Wrn1ita, baik sebagai warga negara maupun sebagai surnber insani bagi 

pembangunan mempunyai hak , kewajiban dan kesempatan yang sama disegala 

kegiatan pernbangunan. Sehubungan dengan kedudukannya tcrus ditingkatkan 

serta d iarahkan kan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan rnemberikan 

sumbangan vang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan 

kondrat, h8rkat dan martabat sebagai wanita (Syarnsiah , l 991 ). 

Pada urnumnya kaum wanita merniliki potensi yang sama besarnya dengan 

pna dal:1111 hckcria. Dari scgi pernnannya clalam mnsy'.1rakat., wanita memiliki 

peranan yang lebih penting di bandingkan clengan pria, karena wanita berperan 

sebagai pcmbinaan dan penerus nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat 

rnercka berperan sebagai pengasuh, pembimbing generasi muda (Hatjito.N, l 975). 

Peningkatan jumlah angkatan kc�ja wanita dalam kegiatan ekonomi __ 
discbabkan okh berbagai hal, pertama, makin terasa adanya perubahan pandangan 

dan sikap dalam masyarakat antara Jain tentang guna pentingnya pendidikan bagi 

kaum wanita dan pria serta makin disadari pcrlunya kaum wanita ikut 

bcrrnrtisirasi c!alam pcmbangunan, kcdua, adanya kcmauan wanita untuk mendiri 

dalam bidang ekonomi yaitu berusaha untuk membiayai kebutuhan hidu pnya 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dan mungkin kebutuhan hidup dari orang-orang menjadi tanggungannya dengan 

penghasilannya sendiri atau adanya kebutuhan menambah pcnghasilan keluarga. 

Faktor penyebab lain yang menyebabkan peningkatan partisipasi wanita dalarn 

angkatan kc1:ia yakni makin luasnya kescmpatan kcrj<1 bisa mcnyerap tenaga 

wanita (Aris Ananta, 1986). 

Sa lah sat.u kenyatannya dari sumbangan wanita dalam pembangunan 

adalah partisipasi wanita ini sebagai tenaga ke�ja dalam bcrbagai bidang ekonomi, 

dengan fungsi "peran ganda" dari wanita dalam keluarga serta masyarakat luas. 

Disamping itu bekerja dalam bidang pertanian, temyata perdagangan dan 

kera_iinan rakyat. (Mubyanto. 1996) 

Untuk memenuhi ekonorni rurnah tangga seperti pengasuh anak, memasak, 

mencuci yang langsung sebenamya rnenghasilkan pcndapatan, sebabnya pekerja 

itu memberikan dukungan bagi anggota keluarga temtama suami sebagai pencari 

na1ka. Secant nyata sebaliknya pria clan wanita saling bergantung satu sama lain 

karena ada pekerja yang tidak dapat dikerjakan oleh seorang wanita begitu 

·-
sebal iknya (Huta Julu, 1987). 

Partisipasi Tenaga Kerja wanita dapat disebabkan oleh beberapa ha! : 

Dibiclang Pcrtanian Sejak semula dalam memcnuhi kebutuhan pokoknya tenaga 

kerja wanita dibutuhkan untuk menarnbah tenaga yang ada, yaitu Tenaga Kerja 

laki-laki dalam mengerjakan ladangnya atau sawah, tegalan dan kebunnya dengan 

berkembangnya industri (Tehnologi) yang berarati terjadinya pekerjaan yang 

· cocok bagi wanita, terbukah kesempatan ke�ja bagi wanita. Majunya pendidikan 
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