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II   KERANGKA TEORITIS 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

1.1.1 Motivasi dan Motivasi Wanita Bekerja 

Dalam kehidupan rumah tangga, peran seorang wanita sangatlah penting. 

Peran wanita berkisar soal mengurus rumah tangganya saja, merawat dan 

mendidik anaknya. Peran tersebut merupakan kodrat dan kewajiban yang harus 

dijalani oleh wanita. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, 

status wanita mengalami perubahan dalam berbagai hal. Saat ini wanita telah 

memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja yang sama dengan pria. Hal ini 

dapat terlihat dari banyaknya saat ini wanita yang berperan ganda, yaitu menjadi 

istri bagi suaminya, menjadi ibu bagi anak-anaknya dan bekerja di berbagai 

bidang atau memiliki profesi lain (Mulyawati, 2009). 

Dalam pandangan sikolog (Adrian, 2009), sulit bagi wanita untuk 

menjalankan peran multi fungsi dengan sukses sebagai ibu rumah tangga, istri, 

anggota masyarakat, juga sebagai wanita karir dalam waktu yang bersamaan. 

Maksimal semua peran itu dapat dilakukan seimbang, tidak mungkin dapat sukses 

semuanya. Kriteria sukses seorang ibu rumah tangga adalah meluangkan lebih 

banyak waktu untuk mengurus anak dan keluarga, mengantar dan menjemput 

anak sekolah, berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak, menemani 

anak mengerjakan PR, memasak untuk anak dan suami, dan hal lain yang 

berkaitan denga  urusan keluarga. 

Wanita diberikan keistimewaan hak-haknya atas pria disebabkan karena 

kaum wanita menjalani fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum pria. 

Haid, Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat kaum wanita yang 

sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu diperlukan perlindungan 

khusus kepada wanita agar produktivitas di tempat kerja dan di rumah selalu 

terjaga. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak wanita dalam pekerjaan. 

Kebanyakan dari mereka yang bekerja tidak mengetahui perlindungan khusus dari 

pemerintah yang diberikan pada kaum wanita yang bekerja.Seperti yang diketahui 

bahwa industrialisasi tidak lepas dari peran perempuan dalam kemajuannya. 

Namun, justu peran perempuan dalam dunia industrialisasi tidak mendapat 
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apresiasi sama seperti laki-laki. Banyak celah ketidakadilan yang diterima oleh 

pekerja atau buruh perempuan (Luhulima,2007). 

 Menurut Gray (dalam Winardi, 2002) motivasi merupakan sejumlah 

proses, yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu, yang 

menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Morgan mengemukakan bahwa 

motivasi bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari 

motivasi. Ketiga hal tersebut adalah: keadaan yang mendorong tingkah laku, 

tingkah laku yang di dorong oleh keadaan, dan tujuan dari pada tingkah laku 

tersebut. 

Menurut teori Higiene Herzberg (2000), menyatakan bahwa hubungan 

seorang individu dengan pekerjaannya merupakan suatu hubungan dasar dan 

bahwa sikapnya terhadap kerja dapat menentukan sukses tidak seseorang. 

Pendekatan dua faktor motivasi kerja yang dikemukakan Hertzberg menyebutkan 

bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja berada dari dua perangkat faktor 

yang terpisah, yang disebut faktor penyebab kepuasan atau motivasi dan faktor 

penyebab ketidakpuasan atau faktor hygiene. 

Faktor motivasi atau intrinsik dapat dihubungkan dengan kepuasan kerja. 

Karena itu Herzberg menyarankan jika ingin memotivasi orang pada pekerjaannya 

hendaknya menekankan pada faktor intrinsik seperti prestasi, pengakuan, kerja itu  

sendiri, tanggungjawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Sedangkan faktor higiene 

atau ekstrinsik meliputi kebijakan perusahaan, penyeliaan, hubungan antar 

pribadi, dan kondisi kerja adalah merupakan faktor ketidakpuasan. Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel intrinsik adalah  

1. Perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

2. Menambah penghasilan ekonomi keluarga. 

3. Bekerja untuk mengisi waktu luang. 

Sedangkan variabel ekstrinsiknya adalah perempuan bekerja karena ada 

dorongan dari lingkungan dan keluarga 

1. Karena pengaruh masyarakat terhadap kegiatan ekonomi. 

2. Karena ingin menjadi perempuan yang mandiri dan tidak tergantung pada 

suami. 
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3. Sebagian hasil dari bekerja akan digunakan untuk modal usaha kelak. 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk bekerja.  

 

1.1.2 Pengaruh Karakteristik Wanita dengan Peran Ganda Wanita 

Saat ini sudah banyak para wanita yang bekerja diluar rumah untuk 

memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Bagi 

wanita yang telah menikah dan berkeluarga, bekerja diluar rumah berarti mereka 

mempunyai peran tambahan, tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga berperan 

sebagai ibu rumah tangga. Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Bagi 

wanita bekerja dan telah berkeluarga akan memiliki kinerja yang berbeda dari 

wanita bekerja tetapi belum berkeluarga. Hal ini dikarenakan bagi ibu bekerja, 

mereka harus menjalani dua peran yang berbeda yakni menjadi wanita pekerja dan 

sebagai ibu rumah tangga, dan bagi ibu bekerja yang tidak dapat menjalaninya 

dengan baik akan mengalami konflik peran ganda (Hasibuan,2012). 

Karakteristik wanita dengan peran gandanya meliputi usia, pendidikan, 

jumlah anak, luas lahan yang dimiliki. Karakteristik individu merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja yang tidak sama dengan 

individu lainnya. Perbedaan ini yang merupakan ciri antar individu satu dengan 

individu lainnya, yang sering disebut dengan karakteristik individu (Nawawi, 

2007). Perbedaan karakteristik individu meliputi minat, sikap individu akan di 

bawa dalam dunia kerja maka setiap motivasi individu dalam bekerja akan 

berbeda-beda. Apabila kebutuhan pada karakteristik individu terpenuhi dan minat 

dan sikap yang dimiliki sesuai dengan dunia kerjanya maka motivasi kerja akan 

timbul dan secara otomatis kinerja yang tinggi akan terwujud. Variabel di tingkat 

individu meliputi karakteristik biografis, kemampuan kepribadian dan 

pembelajaran.dimana karakteristik biografis meliputi usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja (Luthans 2008). Pada wanita tani 

yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong juga memiliki karakteristik 

tersebut, pada wanita bekerja dapatnya memiliki konflik antara perannya sebagai 

ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka harus 
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membagi waktu antara mengurus keluarga dan pekerjaannya, atau bahkan mereka 

juga harus memilih antara pekerjaan dan kewajibannya. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa konflik peran ganda secara negatif 

mempengaruhi kinerja. Seorang ibu yang mengalami fear of success akan sulit 

untuk menjalani pekerjaannya, karena walaupun sudah mengerjakan tugasnya 

dengan baik, dia tidak merasa telah meraih kesuksesan atau bahkan akan merasa 

takut untuk lebih sukses dari rekan kerja pria yang ada. Hal ini dapat 

menyebabkan adanya penurunan pada kinerja ibu bekerja (Hasibuan,2012). 

 

1.1.3 Dampak Peran Ganda Wanita 

Bekerja bagi manusia sudah menjadi suatu kebutuhan, baik bagi pria 

maupun bagi wanita. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan 

(As’ad, 2008).  

Keterlibatan wanita yang sudah kentara membawa dampak terhadap peran 

wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat 

adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan 

penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga 

wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan 

masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita 

untuk berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan 

perekonomian keluarga (Wolfman, 2011). 

Proses pembagian peran perempuan dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan peran ataupun terjadi proses peran satu mencampuri peran 

yang lain. Ketidakseimbangan dan pencampuran peran apabila terjadi secara 

terus-menerusdan dengan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik 

keluarga-pekerjaan work family conflict, Prawitasari, dkk; 2007). Pada dasarnya 

work-family conflict dapat terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Meski 

demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas terjadi work family 

conflict pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki (Apperson dkk, 2002). 

Keterlibatan dan komitmen waktu perempuan pada keluarga yang didasari 

tanggung jawab mereka terhadap tugas rumah tangga, termasuk mengurus suami 
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dan anak membuat para perempuan bekerja sering mengalami konflik (Simon, 

1995 dalam Apperson et al, 2002). 

 

2.1.4 Kajian Sebelumnya 

Penelitian - penelitian sebelumnya yang menjadi refrensi untuk penelitian 

ini dapat di lihat pada Tabel2.1 

Tabel2.1 Penelitian Terdahulu 
No  Nama peneliti judul penelitian Hasil penelitian 

1 Prihtanti dan 

Kristianingsih 

(2007) 

Berbagai dampak motivasi 

dan pekerjaan wanita tani 

Motivasi dan pekerjaan wanita tani 

yang memilih pekerjaan utama di 

sektor pertanian maupun non 

pertanian cendrung berdampak 

negatif pada fisik, psikis, keluarga 

wanita tani, tidak berdampak pada 

spiritual dan sosial masyarakat wanita 

tani, dan berdampak positif pada 

ekonomi rumah tangga wanita tani.  

2 Hapsari (2013) 

 

Perempuan Buruh Gendong di 

Pasar Tradisional (Studi 

Kasus di Pasar 

BandunganKecamatan 

Bandungan Kabupaten 

Semarang) 

faktor-faktor penyebab buruh 

gendong memilih pekerjaan sebagai 

buruh gendog, karena himpitan 

ekonomi,pendidikan yang kurang, 

dan pekerjaan ini dekat dengan 

tempat tinggal mereka. 

3 Astrani (2012) Pengaruh konflik peran ganda 

dan fear succsess terhadap 

wanita berperan ganda 

para ibu bekerja telah dapat 

mengatasi konflik peran ganda yang 

terjadi,meminimalisasi kemungkinan 

yang dapat menyebabkan fear of 

success, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga dan pekerjaan, 

meningkatan karir dalam pekerjaan. 

4 Khaafidh (2013) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan 

tenaga kerja untuk bekerja  di 

kegiatan pertanian 

a. kepemilikan lahan (LAND) 

memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

individu untuk bekerja pada 

kegiatan pertanian. 

b. pengalaman bertani memiliki 

hubungan positif dan signifikan 

terhadap keputusan individu untuk 

bekerja pada kegiatan pertanian 

c. pendidikan akan memiliki 

hubungan negatif dan signifikan 

terhadap keputusan individu untuk 

bekerja  pada kegiatan pertanian.  

d. usia akan memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan individu untuk 

bekerja pada kegiatan pertanian 
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1.2 Hipotesis  

1. Diduga ada hubungan antara karakteristik wanita tani dengan 

keputusannya memilih pekerjaan. 

 


