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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Manusia  sebagai makhluk sosial, akan selalu hidup bersama diantara 

manusia lainnya karena mereka tidak bisa hidup sendiri, ingin selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya, serta selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan mengadakan interaksi 

dengan manusia lainnya untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Di 

dalam diri manusia terdapat keinginan untuk berkomunikasi, berinteraksi, 

bersosialisasi, bergaul serta bekerja sama dengan orang lain. Atas dasar keinginan 

inilah yang membuat interaksi dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan 

mendasar dalam diri manusia. Mereka berinteraksi karena didasari oleh sikap 

saling membutuhkan karena setiap manusia memiliki sejumlah kebutuhan dan 

kepentingan di dalam kehidupannya. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, 

manusia membutuhkan orang lain dengan cara bersosialisasi dan berinteraksi 

sosial. 

Interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa adanya 

interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan bersama. Bertemunya individu dengan 

individu lainnya jika hanya bertatap muka tanpa melakukan interaksi dan 

komunikasi, maka pertemuan tersebut tidak akan menghasilkan pergaulan hidup 

dalam kelompok sosial. Pergaulan hidup akan terjadi apabila individu  atau 

kelompok dapat saling bekerjasama, saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan 

masing-masing, bahkan mungkin akan terjadinya persaingan, pertikaian, 

pertentangan diantara individu atau kelompok di dalam kehidupannya. 

Proses interaksi terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 

merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif 

lama, mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki suatu kebudayaan yang sama 

serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Masyarakat 

terbentuk karena manusia selalu menggunakan pikiran, perasaan dan 

keinginannya dalam memberikan reaksi dalam lingkungannya. Mereka memiliki 
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naluri untuk dapat selalu berhubungan dengan sesama di dalam lingkungannya. 

Hubungan yang berkesinambungan di dalam masyarakat akan menghasilkan suatu 

pola pergaulan yaitu pola interaksi sosial. Pergaulan manusia dalam lingkungan 

masyarakatnya akan menghasilkan pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. 

Pandangan itulah yang merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian akan 

berpengaruh kepada cara dan pola perilaku manusia di lingkungan masyarakatnya.  

Hubungan antar individu di dalam masyarakat biasanya didasari oleh sikap 

untuk saling membina hubungan yang baik antar anggota masyarakat, dengan 

tujuan untuk saling membantu antarindividu dan antarkelompok di dalam 

kehidupannya. Pada dasarnya, manusia memerlukan sesuatu untuk terus bertahan 

dalam hidupnya. Mereka tidak akan mungkin melangsungkan kehidupannya tanpa 

adanya kebutuhan. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, tetapi alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas atau tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Tujuan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, semata mata untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin. Untuk memenuhi kebutuhan  

tersebut, mereka harus bekerja sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat 

seperti bertani, berdagang, buruh bangunan, polisi, guru, pegawai swasta, 

buruh/pekerja pabrik, dll.  

Pada zaman sekarang banyak wanita yang bekerja untuk membantu 

memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya. Jackson, dkk (dalam Rattani, 

2012, hlm. 230) mengemukakan bahwa, “traditional gender roles which viewed 

male as breadwinner and female as homemaker, have changed over the time and 

there has been an increase in families headed by two working spouses”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pada zaman dahulu orang 

berpandangan kaum prialah yang menjadi pencari nafkah utama, tetapi seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kini kaum wanita diberi 

kesempatan serta peran yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam dunia 

karir atau kerja, sehingga banyak wanita sekarang yang bekerja di berbagai sektor 

baik untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga atau ingin menunjukkan 

eksistensinya di dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu pekerjaan yang dapat 

dilakukan perempuan pada saat ini yaitu pekerja pabrik. 



3 

 

 
Elga Desmaryanti, 2016 
INTERAKSI SOSIAL IBU PEKERJA PABRIK DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Wanita yang memutuskan untuk menjadi pekerja, terutama ketika mereka 

telah berkeluarga, dengan sendirinya mereka mengemban peran ganda dalam 

menjalani kehidupannya, baik berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, 

sebagai pekerja pabrik dan sebagai anggota masyarakat. Semua peran yang 

diemban oleh wanita dapat berjalan seimbang ketika mereka dapat mengatasi 

permasalahan dalam melakukan setiap perannya, hal ini sesuai dengan pendapat 

Nath (Shalom-Tuchin, 2013) yang mengatakan bahwa: 

Beberapa faktor dapat memengaruhi kesuksesan wanita dalam beberapa 
peranan.  Diantara itu terdapat karakter perempuan dan persepsinya. 
Dalam sebuah studi yang diadakan di India, jelas bahwa wanita dapat 

berhasil dalam karir mereka karena kemampuan mereka untuk 
memanfaatkan kekuatan mereka, pengendalian diri mereka dan hasrat 

untuk berkembang. (hlm. 71) 

Peran wanita tidak hanya dapat dilihat kinerjanya dalam bekerja, tetapi mereka 

mempunyai peran dalam membentuk keluarga yang bermartabat. Sebagai anggota 

masyarakat, mereka memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat atau 

kelompok melalui kegiatan sosial. Salah satu contoh, bahwa wanita mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yaitu, dengan melakukan 

kegiatan usaha produktif rumah tangga. Wadah organisasi atau tempat kegiatan 

sosial wanita di masyarakat Desa atau Kelurahan, salah satunya yaitu 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Nurdewanto dkk. (2015) 

mengemukakan bahwa: 

PKK adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan 
untuk masyarakat. Pemberdayaan Keluarga, adalah segala upaya 

bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju 
dan mandiri. Kesejahteraan Keluarga, diartikan sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara 
material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai 
manusia yang bermanfaat. (hlm. 2) 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan PKK merupakan suatu 

kegiatan yang memberdayakan perempuaan untuk mencapai kesejahteraan di 

dalam keluarga dan masyarakatnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari 

masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan, ketika 



4 

 

 
Elga Desmaryanti, 2016 
INTERAKSI SOSIAL IBU PEKERJA PABRIK DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

keluarga telah mencapai kesejahteraannya, maka  kehidupan bermasyarakat akan 

dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.  

Cimahi dikenal dengan sebutan wilayah industri dikarenakan banyak 

pabrik-pabrik yang tersebar di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada 

terbukanya kesempatan atau peluang kerja bagi tenaga kerja di daerah tersebut. 

Sifat industri yang berupa industri besar dan menengah banyak menyerap tenaga 

kerja. Salah satu kelurahan yang terdapat banyak perempuan atau ibu-ibu yang 

menjadi pekerja pabrik adalah kelurahan Leuwigajah, tepatnya di Jalan 

Sadarmanah, gang Samboja 04, RT. 04 RW.18 Cimahi Selatan.  

Kondisi ibu pekerja pabrik dengan multi perannya baik sebagai ibu, istri, 

pekerja, dan anggota masyarakat, secara tidak langsung menuntut waktu yang 

banyak untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban sesuai peranannya dari 

berbagai status yang dimiliki ibu pekerja. Ketika peran-peran tersebut harus 

dilaksanakan sekaligus dalam satu waktu, maka dapat menimbulkan konflik peran 

yang membuat mereka merasa kesulitan dalam menjalankan tuntutan atas peran 

yang berbeda secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Spurlock (2015, 

hlm. 501) dalam jurnalnya yang mengemukakan, bahwa tidak sepenuhnya wanita 

dapat menjalankan beberapa peranan dalam satu waktu dengan sukses, akan ada 

beberapa masalah atau konflik yang terjadi. Sebagai wanita, biasanya cenderung 

untuk memiliki lebih dari satu peran pada satu waktu dalam hidupnya. Konflik 

mungkin timbul dengan seiringnya upaya mereka untuk mengatasi beberapa 

harapan dan tanggung jawab yang ditugaskan pada setiap peranannya. Oleh 

karena itu, ibu pekerja sebagai buruh pabrik dengan dilatarbelakangi keterbatasan 

waktu yang mereka miliki, mereka harus tetap bertanggung jawab dan melakukan 

kewajiban-kewajiban dari multi peranannya. 

Ibu pekerja dengan berbagai peranannya, diharapkan tidak melupakan 

perannya sebagai anggota masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai 

makhluk sosial. Setiap manusia harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

manusia lain di dalam lingkungan masyarakatnya. Kegiatan sosial untuk wanita 

yang ada di Kelurahan Leuwigajah ini yaitu salah satunya kegiatan PKK. Pada 

kenyataannya, menjadi seorang pekerja itu tidak mudah, mereka harus 
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menjalankan semua peran gandanya, akan tetapi, dengan segala peran yang 

mereka miliki, dengan jam kerja yang padat, menuntut mereka untuk tetap 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peranannya sebagai 

anggota masyarakat dalam kegiatan PKK. Berdasarkan observasi awal yang 

peneliti lakukan dengan beberapa ibu pekerja pabrik di lingkungan RW 18 

kelurahan Leuwigajah, mereka mengakui dengan berbagai peran yang harus 

dijalaninya, membuat mereka jarang bahkan susah untuk berkumpul dengan 

keluarganya dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun masih ada juga ibu 

pekerja pabrik di daerah tersebut yang dapat menyeimbangkan peran gandanya 

dengan meluangkan waktu untuk mengurus rumah tangganya dan bersosialisasi 

dengan tetangga serta ikut dalam kegiatan PKK. Ketika manusia hidup di dalam 

lingkungan masyarakat, maka ia harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar untuk dapat mengembangkan hidupnya baik di keluarga dan 

masyarakat. Hal ini, diperkuat berdasarkan hasil wawancara awal penulis bersama 

ketua PKK setempat yang mengemukakan bahwa, masih banyak ibu sebagai 

pekerja pabrik yang mengikuti kegiatan PKK, walaupun tidak semua kegiatan 

tersebut dikutinya karena keterbatasan waktu yang dimiliki. 

Merujuk pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti, yaitu penelitian oleh Wati, Suntoro, dan Yanzi (2015, vol. 3 

no.3) yang  berjudul “Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita 

di Kelurahan Endang Rejo Seputih Agung”. Temuan hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa “…terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan 

kategori keeratan tinggi antara peranan PKK dalam peningkatan pemberdayaan 

wanita, artinya semakin berperannya PKK memungkinkan semakin meningkatkan 

pemberdayaan wanita. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKK 

memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatan pemberdayaan wanita”.  

Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

pada fokus permasalahan penelitian. Fokus permasalahan penelitian terdahulu 

menekankan pada peran PKK dalam memberdayakan wanita, sedangkan pada 

penelitian ini, penulis lebih mengkaji proses interaksi pekerja pabrik dalam 
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kegiatan PKK, sehingga hal-hal tersebut yang mendasari keorisinalitasan pada 

penelitian penulis.  

Penelitian ini berkaitan dengan kajian sosiologi terutama sosiologi  

keluarga, karena setiap individu di dalam keluarga tidak hanya menekankan pada 

hubungan antar anggota di dalam keluarga saja, tetapi juga harus menekankan 

hubungan setiap anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, 

sehingga dengan terjadinya hubungan-hubungan tersebut akan memunculkan 

berbagai perubahan yang akan terjadi. Kaitannya pada penelitian ini yaitu ibu 

pekerja pabrik sebagai mahluk sosial dengan multi perannya harus melakukan 

sebaik-baiknya peranannya baik di dalam keluarga dan juga pada masyarakat, 

mereka harus menyeimbangkan hubungan di dalam keluarganya dan lingkungan 

masyarakat, karena keberhasilan seseorang banyak didapatkan dari berbagai 

pengalaman yang ia terima baik dari keluarganya dan dari kehidupan lingkungan 

masyarakatnya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, mengenai 

segala peran yang dimiliki ibu pekerja terutama pekerja pabrik, membuat mereka 

masih bisa melakukan perannya sebagai anggota masyarakat yaitu terlibat dalam 

kegiatan PKK, sehingga peneliti memfokuskan kepada proses interaksi sosial ibu 

pekerja pabrik yang berperan aktif dalam kegiatan PKK. Mengingat pentingnya 

kegiatan ini yang merupakan salah satu wadah atau tempat bagi wanita untuk 

mencapai kesejahteraan keluarga maupun kesejahteraan masyarakatnya. Peneliti 

juga tertarik mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan 

interaksi tersebut, serta dampak atau manfaat dari kegiatan PKK terhadap 

kehidupan keluarga pekerja pabrik. Maka, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul tentang “INTERAKSI 

SOSIAL IBU PEKERJA PABRIK DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN 

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) (Studi Deskriptif terhadap Ibu 

Pekerja Pabrik di Cimahi Selatan)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 



7 

 

 
Elga Desmaryanti, 2016 
INTERAKSI SOSIAL IBU PEKERJA PABRIK DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu Bagaimana interaksi 

sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK? 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, 

maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses interaksi sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat proses interaksi sosial ibu pekerja 

pabrik dalam kegiatan PKK? 

3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat proses interaksi sosial ibu 

pekerja pabrik dalam kegiatan PKK? 

4. Bagaimana manfaat kegiatan PKK dalam kehidupan keluarga ibu pekerja 

pabrik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan gambaran mengenai proses dan bentuk interaksi sosial ibu pekerja 

pabrik dalam kegiatan PKK. 

Adapun, secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengkaji proses interaksi sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat proses interaksi 

sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK. 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat proses interaksi sosial 

ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK. 

4. Untuk mengetahui manfaat kegiatan PKK dalam kehidupan keluarga ibu 

pekerja pabrik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 
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Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan pengetahuan dan pengembangan teori mengenai proses interaksi sosial 

ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK serta bermanfaat untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi, khususnya bidang ilmu sosiologi 

keluarga. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai proses interaksi 

sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK karena manusia sebagai makhluk 

sosial harus selalu bersosialisasi di lingkungannya serta dapat mengetahui 

kebermanfaatan kegiatan PKK di lingkungan masyarakat. 

2. Bagi Ibu Pekerja Pabrik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada ibu pekerja 

pabrik dengan peran ganda yang mereka miliki agar dapat meningkatkan 

interaksi sosialnya dan sosialisasi di lingkungan masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tentang proses dan 

bentuk interaksi sosial ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK bagi 

masyarakat, terutama masyarakat di kelurahan Leuwigajah, Cimahi-Selatan. 

Selain itu, masyarakat dapat mengetahui dampak atau manfaat dari kegiatan 

PKK bagi kesejahteraan keluarganya. 

4. Bagi Pengambil Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambil kebijakan seperti 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 

memberikan informasi dan solusi mengenai proses interaksi sosial ibu pekerja 

pabrik dalam kegiatan PKK dengan segala kesibukan dan peran ganda yang 

mereka miliki, tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu 

untuk meningkatkan kembali program-program pemberdayaan perempuan 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan wanita itu sendiri, 

keluarga dan masyarakatnya. 
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1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi dalam beberapa bagian, 

tiap bagian terdiri bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling 

berhubungan dalam kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Adapun 

sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II berisi kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen 

atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang 

mendukung penelitian penulis. 

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan desain 

penelitian, partisipan dan tempat penelitian,  pengumpulan data, instrumen 

penelitian, analisis data dan uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

mengenai interaksi sosial yang terjadi pada ibu pekerja pabrik dalam kegiatan 

PKK. 

Bab IV berisi temuan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis 

menganalisis hasil temuan data tentang interaksi sosial yang terjadi pada ibu 

pekerja pabrik dalam kegiatan PKK.  

Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis 

berusaha memberikan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai penutup 

dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam 

skripsi. 


