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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang membahas latar 

belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Jumlah tenaga kerja perempuan semakin meningkat pada empat tahun 

terakhir. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 2011 

mencapai 5.715.300 jiwa, tahun 2012 mencapai 6.146.932 jiwa, tahun 2013 

mencapai 6.096.740 jiwa, dan tahun 2014 mencapai 6.359.829 jiwa. Lapangan 

usaha yang menjadi pilihan para tenaga kerja perempuan yaitu bidang pertanian, 

industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lainnya. Kemudian tenaga kerja perempuan 

paling banyak memiliki jam kerja lebih dari 35 jam perminggu (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012; 2013;2014;2015). 

Berkaitan dengan jumlah jam kerja tenaga kerja perempuan yang lebih 

dari 35 jam perminggu, peneliti melakukan pengamatan terhadap seorang ibu 

bekerja di Bandung. Pengamatan dilakukan selama 6 bulan dari bulan September 

2015 sampai dengan Pebruari 2016. Ibu berusia 44 tahun dan mempunyai 3 orang 

anak. Beberapa dari hasil pengamatan dapat diketahui beberapa hal, seperti ibu 

kurang meluangkan waktu untuk anak-anaknya karena harus bekerja satu minggu 

penuh dan jarang mempunyai hari libur, sering menjemput anak dari sekolah 

sekaligus penitipan anak di atas jam tujuh malam, ibu kurang mengajak 

komunikasi anak-anaknya ketika di rumah karena ibu sibuk dengan pekerjaan 

kantor yang harus diselesaikan, cukup lama memberikan respon ketika sang anak 

memanggil untuk bertanya atau mengajak berbicara, membiarkan anak 

memainkan gadget atau menonton televisi hingga larut malam, serta kurang 

memperhatikan anak dalam hal pendidikan seperti jarang menemani anak ketika 

membuat pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab perlakuannya 
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tersebut karena ibu mempunyai dua peran yaitu peran di pekerjaan dan peran di 

keluarga.  

Baik bagi laki-laki atau perempuan, menyatukan peran kerja dan 

keluarga umumnya menguntungkan dalam hal kesehatan mental, fisik dan 

kekuatan hubungan mereka (Barnett & Hyde 2001, dalam Papalia, Olds dan 

Feldman, 2009). Ketika perempuan berkontribusi pada penghasilan keluarga, 

membuat perempuan lebih mandiri dan memberi mereka bagian kekuatan 

ekonomi yang lebih besar, serta mengurangi tekanan antara suami dan istri, harga 

diri yang lebih besar bagi perempuan, dan hubungan yang lebih dekat antara sang 

ayah dan anaknya (Gilbert 1994, dalam Muntiani dan Supartini, 2013). Hal inilah 

yang menjadi pertimbangan perempuan untuk bekerja pada saat ini. 

Bekerja bagi seorang ibu tentunya memiliki dampak tersendiri, baik 

dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah 

anak dengan ibu yang bekerja bisa lebih mandiri dibandingkan ibu yang tidak 

bekerja (Setiasih 2010, dalam Muntiani dan Supartini, 2013). Dampak negatif dari 

ibu yang bekerja salah satunya adalah konflik yang akan dirasakan sebagai ibu 

yang berperan ganda (Papalia, Olds dan Feldman, 2009). 

Salah satu konflik yang terjadi adalah work-family conflict. Greenhaus 

dan Beutell (1985) mendefinisikan work-family conflict sebagai konflik yang 

terjadi ketika peran dalam pekerjaan dan peran dalam keluarga saling 

bertentangan dan mengganggu satu sama lain. Mengganggu satu sama lain 

maksudnya adalah saat peran dalam pekerjaan menjadi terganggu karena adanya 

beban dari peran dalam keluarga, begitu juga peran dalam keluarga menjadi 

terganggu karena adanya beban dari peran dalam pekerjaan. 

Peran ganda dapat menyita waktu serta menguras energi, tenaga dan 

juga pikiran. Adanya peran ganda ini menyebabkan konflik tersendiri bagi ibu, 

utamanya ibu yang memiliki anak yang masih membutuhkan pengasuhan intens 

karena ibu kurang memiliki waktu yang maksimal bersama anaknya dan kurang 

dalam memberikan perhatian pada anak. Hal ini dapat menjadi dasar timbulnya 

pengabaian anak (Pratiwi 2005, dalam Siregar, 2007). Menurut Dubowitz, Pitts 

dan Black 2004; Golden, Samuels dan Southall 2003 (Santrock, 2007) pengabaian 
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mengacu pada kegagalan pengasuh untuk memberikan kebutuhan dasar anak, 

diantaranya makanan, perlindungan, tempat tinggal, pakaian, perawatan 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Tidak seperti kekerasan fisik, pengabaian 

biasanya melibatkan tindakan kelalaian yang mungkin disengaja. Pengabaian anak 

dicirikan oleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Pengabaian bisa 

berupa pengabaian fisik, pendidikan, atau emosional. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai 

hubungan antara work-family conflict dengan pengabaian anak. Selain ketertarikan 

peneliti, penelitian ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan penelitian 

sebelumnya dari Muntiani dan Supartini (2013) yang berjudul “Hubungan Ibu 

Bekerja dengan Perkembangan Balita Usia 4-5 Tahun di TK Dharma Wanita Desa 

Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini tentang 

perkembangan balita usia 4-5 tahun dengan asuhan ibu bekerja. Kemudian, hasil 

dari penelitian ini menunjukkan sebanyak 24 balita (68,6%) perkembangannya 

meragukan, sebanyak 2 balita (5,7%) perkembangannya menyimpang, dan 

sebanyak 9 balita (25,7%) perkembangannya sesuai. Sehingga dalam penelitian 

ini, ibu yang bekerja menyebabkan perkembangan yang meragukan bagi anak. 

Setelah diketahui hubungannya dengan perkembangan anak, maka peneliti juga 

ingin mengetahui hubungannya dengan pengabaian anak yang dilakukan oleh ibu 

yang bekerja.  

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Dasar dari pemilihan daerah 

pada penelitian ini karena Kota Bandung termasuk kedalam enam Kota dan 

Kabupaten dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak 

di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2012; 

2013;2014;2015).  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan “Apakah terdapat 

hubungan antara work-family conflict dengan pengabaian anak?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara work-

family conflict dengan pengabaian anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam kajian 

yang berupa pengertian, dimensi, sumber-sumber, serta ciri-ciri dari work-

family conflict dan pengabaian anak. 

2. Manfaat Praktis 

Pada penelitian ini khususnya untuk variabel pengabaian anak 

menggunakan subjek ibu karena diharapkan dari hasil penelitiannya dapat 

mencegah ibu untuk melakukan pengabaian anak.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian ini merupakan uraian sistematika penulisan skripsi dari setiap 

bab.  

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan dari skripsi yang membahas beberapa hal 

terkait penelitian, termasuk latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas mengenai sebagian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dan terkait dengan tujuan serta pertanyaan penelitian, yang terdiri 

dari penjelasan mengenai work-family conflict, ibu bekerja, pengabaian anak, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hal yang dibahas diantaranya desain penelitian, subjek 

penelitian, variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, metode 
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pengumpulan data, prosedur penelitian, agenda penelitian, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Membahas tentang kajian data penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan dan pengolahan data mengenai work-family conflict dan 

pengabaian anak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Mencantumkan kesimpulan yang diperoleh dari uraian hasil dan 

pembahasan kajian penelitian. Selain itu, bab ini juga mencantumkan saran 

yang berkenaan dengan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. 

 

 


