
 

 

ABSTRAK 

 

Maliah Rojihah Sabriana: Pengaruh Bekerja Terhadap Perubahan Pola 

Interaksi (Studi Kasus Karyawati Desa Cimaung Kabupaten Bandung) 

 

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan banyaknya wanita yang bekerja 

dibandingkan dengan laki-laki. Tanpa disadari bahwa bekerja merupakan sesuatu 

hal penting yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan, 

khususnya bagi wanita di Desa Cimaung yang mayoritasnya bekerja. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan dalam melihat seberapa besar pengaruh wanita yang 

bekerja di Desa Cimaung sebelum dan sesudah bekerja di lingkungan masyarakat 

sekitar, sehigga ada pengaruh terhadap Perubahan Pola Interaksi. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola interaksi wanita 

yang bekerja di Desa Cimaung sebelum bekerja, selain itu untuk mengetahui 

perubahan pola interaksi bagi wanita setelah bekerja dan yang terakhir untuk 

mengathui seberapa besar pengaruh bekerja terhadap perubahan pola interaksi.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perubahan Sosial 

menurut Moris Ginsberg yang pada hakikatnya bahwa perubahan sebenarnya 

penting dalam struktur sosial seperti pola perilaku dan interaksi sosial. 

Penyebabnya karena agar tercapainya hal yang diinginkan di dalam masyarakat 

untuk meraih suatu tujuan. Dan menggunakan teori wanita bekerja menurut 

Valentina Sagala, bahwa di zaman modern ini wanita banyak yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun dengan adanya perubahan yang 

awalnya wanita hanya melakukan pekerjaan domestik saja, kini wanita bekerja di 

ranah publik juga. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti 

terbengkalainya pekerjaan rumah dan terganggunya interaksi yang terjadi di 

lingkungan masyarakat maupun di keluarga. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode 

yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada dalam 

bentuk angket. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa 

Cimaung yang berjumlah 150, sehingga untuk sampel yang diambil berjumlah 60. 

Hasil penelitian ini Pengaruh Bekerja di Desa Cimaung dalam kriteria 

pencapaian memiliki kategori sangat tinggi atau sangat signifikan dan memiliki 

pengaruh di Desa Cimaung, sedangkan untuk Perubahan Pola Interaksi dalam 

kriteria pencapaian yang signifikan dan memiliki pengaruh di Desa Cimaung. 

Selanjutnya dari persamaan regresi dapat menghasilkan persamaan atau ada 

kaitannya yang memiliki signifikansi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis dengan membanding nilai signifikansi yang diketahui nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari< probabilitas sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh Bekerja terhadap 

Perubahan Pola Interaksi. 
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