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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antar laki-laki dan 

perempuan yang merupakan hasil kontruksi sosial dapat berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman (Handayani dkk.,2001). Pandangan peran gender 

memisahkan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan lagi, salah 

satunya ditunjukkan dengan semakin besarnya presentase keterlibatan perempuan 

dalam dunia kerja (Hidayati dan Alteza, 2013). Beberapa motivasi yang 

menyebabkan perempuan lebih memilih untuk bekerja diantaranya, karena 

pendapatan keluarga, terutama bila pendapatan suami relatif kecil, memanfaatkan 

berbagai keunggulan (pendidikan, ketrampilan, modal, dan relasi) yang dimiliki, 

dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, bahwa perempuan mampu 

berprestasi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memperoleh status atau 

kekuasaanyang lebih besar dalam kehidupan keluarga (Linandar,2009). 

Dibandigkan laki-laki, perempuan lebih dihadapkan terhadap peran 

keluarga (family role) dan peran pekerjaan (work role). Hal ini terjadi karena 

perempuan secara alamiah mengandung dan melahirkan anak sehingga tuntutan 

terhadap kewajiban anak menjadi lebih kuat dibandingkan laki-laki 

(Kussudyarsana dan Soepatini,2008). Dalam agama islam menganjurkan agar 

aktifitas perempuan diluar rumah tidak sampai mengorbankan tugas utamanya 

sebagai seorang istri dan ibu. Perempuan itu ibarat sekolah, jika kalian 

mendidiknya dengan baik berarti kalian sedang mempersiapkan sebuah bangsa 

dengan baik (Anirah,2012). Akan tetapi peran perempuan dalam keluarga dan 

pekerjaan menuntut untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara 

seimbang, agar tercapai keharmonisan pada masing-masing peran yang 

dilakukan.Proses pembagian peran perempuan dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan peran ataupun proses peran satu mencampuri peran yang lain. 

Ketidakseimbangan peran dan pencampuran peran apabila terjadi secara terus 

menerus dan tidak kuat dapatmenyebabkan konflik keluarga dan pekerjaan (work 

family conflict) (Prawitasari.,dkk,2007). 

Pada dasarnya konflik keluarga dan pekerjaan dapat terjadi baik bagi laki-

laki maupun perempuan. Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan 
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bahwa intensitas terjadi work family conflict pada perempuan lebih besar 

dibandingkan dengan laki-laki (Aperson dkk, 2002). Keterlibatan waktu 

perempuan dalam keluarga antara mengurus keluarga dan pekerjaannya seringkali 

mengalami konflik. Hal inilah yang mengakibatkan work family conflict dimana 

tuntutan keluarga dan pekerjaan tidak dapat disejajarkan. Hal tersebut tentunya 

akan berdampak pada kinerja perempuan tersebut. Dalam hal ini perempuan 

memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Banyak peranan 

perempuan baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, politik, sosial 

kebudayaan, hingga dalam pendidikan dan agama. Oleh karena itu perempuan 

harus melaksanakan tanggung jawab tersebut secara seimbang (Ihromi, 2010). 

Wanita tani juga di hadapkan pada pembagian peran dari pekerjaan ganda, 

perempuan pedesaan sudah sejak dahulu terdapata mencari nafkah baik sebagai 

buruh, buruh tani, pedagang kecil maupun bekerja pada usahatani sendiri. Mereka 

bekerja bukan untuk menonjolkan peranannya tetapi cenderung karena keharusan 

demi kelangsungan hidup ekonomi rumah tangga. Semakin miskin rumah tangga 

maka semakin besar pula curahan waktu wanita untuk mengerjakan kegiatan 

rumah tangganya karena mereka kekurangan fasilitas dan peralatan. 

Pada penelitian ini akan memberikan wacana untuk mengkaji lebih dalam 

motivasi yang disebabkan oleh wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh 

gendong, mengetahui keputusan mereka memilih bekerja, mengetahui pembagian 

peran ganda, dan mengetahui hubungan antara karakteristik istri petani dengan 

peran lainnya sebagai pekerja (buruh gendong). 

 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui motivasi pemilihan pekerjaan wanita tani yang hanya bekerja 

sebagai petani saja dan wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh 

gendong. 

2. Mengetahui dampak sosial, fisik dan keluarga, sebagai akibat antara 

wanita tani bekerja sebagai petani dan wanita yang bekerja sampingan 

sebagai buruh gendong. 

3. Mengetahui hubungan antara karakteristik wanita tani dengan keputusan 

pemilihan pekerjaan.  
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1.3 Signifikansi 

Pada signifikasi penelitian ini diharapkan :  

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

tentang motivasi wanita tani.  

2. Sebagai sarana untuk menerapkan beberapa teori yang telah diperoleh 

dengan kenyataan yang sebenarnya. 

3. Wacana dalam pengembangan kuantitas dan kualitas, serta apa saja 

motivasi wanita tani bekerja sampingan sebagai buruh gendong di Desa 

Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan maka ruang lingkup penelitian ini 

perlu dibatasi permasalahannya, dan difokuskan pada: 

1. Unit analisis adalah wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh 

gendong dan wanita tani di sekitrar pasar Bandungan. 

2. Dampak peran ganda dari wanita tani bekerja meliputi dampak sosial, 

fisik, keluarga. 

3. Karakteristik wanita tani yang diteliti meliputi usia, pendidikan, jumlah 

anak, luas lahan yang dimiliki. 

 

1.5 Model Hipotetis 

Pada Gambar 1.1 merupakan gambaran model hipotetis dari penelitian 

yang akan dilakukan yaitu : 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Model Hipotesis 

 

 

 

X1 

X2 

X4 

X3 
Y 



 
 

4 
 

Keterangan gambar: 

X1 = Usia 

X2 = Pendidikan 

X3 = Jumlah anak 

X4 = Luas lahan yang dimiliki 

Y   = Keputusan wanita tani bekerja sebagai buruh gendong atau sebagai 

petani 

 

 

 

 

 

 

 


