
 

 

ABSTRAK 

RYLAN RISMAWANGI “Interaksi Ibu dan Anak dalam Keluarga Wanita 

Karir” (Penelitian di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten 

Subang)”. 

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang ditemukan ketika di daerah 

tempat tinggal penulis terdapat beberapa wanita karir yang berhasil dalam 

mendidik anaknya di tengah kesibukannya bekerja. Lokasi tempat penelitian ini 

berada di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang. 

Permasalahan di Kelurahan Dangdeur ini adalah permasalahan positif karena 

realita yang ada bertentangan dengan teori. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1 Untuk mengetahui faktor apa yang 

menjadi latar belakang wanita berkakir di Kelurahan Dangdeur Kecamatan 

Subang Kabupaten Subang. 2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi ibu dan 

anak dalam keluarga wanita karir di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang 

Kabupeten Subang. 3.Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi akibat 

wanita berkarir dalam keluarga wanita karir di Kelurahan Dangdeur Kecamatan 

Subang kabupeten Subang. 

Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Simbolik Herbert Blumer, 

bahwa interaksi bertumpu pada tiga premis, yaitu: 1. Manusia bertindak terhadap 

sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 2. 

Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 3. 

Makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Pendekatan data dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara mendalam 

terhadap wanita karir yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan teknik 

penentuan informan melalui purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. 

Temuan penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang menjadi latar 

belakang wanita berkarir di Kelurahan Dangdeur Kabupaten Subang yaitu, faktor 

pendidikan, ekonomi hingga sosial. Wanita karir berhasil dalam mendidik 

anaknya karena menjalin interaksi yang baik sehingga bisa menjalin kedekatan 

dengan anak. Anak pada keluarga wanita karir mempunyai sikap dan perilaku 

yang baik, baik dalam hal kesopanan, kemandirian maupun kedisiplinan karena 

didikan dari orang tua dan figur orang tua yang bisa menjadi panutan untuk 

anaknya. 
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