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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan kuantitas tenaga kerja 

wanita di Indonesia diberbagai bidang kehidupan. Peneliti ingin mengkaji apakah 

kemajuan yang tercapai sudah menunjukkan proporsi sebagaimana yang diharapkan oleh 

ataukah belum. Beberapa fenomena ”glass ceiling” dan” stereotyping” perlu dikonfirmasi  

apakah juga terjadi di lingkungan akademis di Surakarta ataukah tidak. Peneliti perlu 

memperoleh jawaban tentang proporsi staf pengajar wanita yang mempunyai kepangkatan 

rendah (asisten ahli), sedang (lektor a), tinggi (profesor). Demikian juga dengan prosentase 

staf pengajar wanita yang menduduki jabatan di Tingkat jurusan/progdi, Fakultas. Peneliti 

perlu memperoleh jawaban tentang permasalahan yang dihadapi oleh staf pengajar wanita 

dalam upaya mencapai karir mereka.  Perlu juga dikaji mengenai prestasi yang berhasil 

diraih oleh staf pengajar wanita yang terepresentasikan dalam pencapaian penerimaan 

hibah-hibah perguruan tinggi. 

Ssampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah staf pengajar wanita dan 

prian di PTN dan PTS yang ada di Surakarta, meliputi: UNS, UMS, UNISRI, dan STAIN, 

pada Fakultas Ekonomi, Hukum dan Keguruan. Adapun jumlah  sampel yang digunakan  

berjumlah sekitar 91 dengan proporsi yang kurang lebih sama antara ke-empat perguruan 

tinggi yang digunakan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

metode stratified random sampling.  Dalam teknik ini, populasi dipilah-pilah ke dalam 

beberapa sub populasi atau srata yang  terpisah satu sama lain. Sampel dibagi menurut 

Fakultas, tingkat dan jenis kelamin. Setelah populasi dibagi menurut srata yang tepat, 

sampel srata sederhana diambil dalam tiap srata. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain: (1) tidak terdapat 

perbedaan pencapaian karir wanita  dan pria yang tercemin pada jenjang kepangkatan 

akademik, dan golongan, (2) wanita tidak mengalami hambatan  yang berarti  dalam hal 

pengembangan karir mereka diperguruan tinggi yang berupa kepangkatan dan golongan 

(3) hambatan karir lebih disebabkan oleh  faktor internal seperti diri sendiri dan keluarga 

dibandingkan faktor eksternal, (4) Dalam kaitannya dengan karir yang sifatnya structural, 

wanita masih tertinggal dari pria 
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