
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada akhir dekade 1980-an, wacana mengenai peran perempuan dalam 

kehidupan sosial, telah banyak diperbincangkan tak terkecuali di Indonesia. 

Kajian mengenai persoalan peran perempuan ini masih menjadi sebuah 

perbincangan yang menarik dan aktual dikalangan para teoretisi dan akademisi 

maupun yang lainnya. Berbagai kajian dilakukan oleh para pengamat dari 

berbagai perspektif. Dalam perspektif gender misalnya, Nasarudin Umar 

mengemukakan bahwa terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan 

perempuan ialah disebabkan karena persoalan budaya dalam suatu masyarakat.1 

 Pada umumnya gender merupakan sebuah konstruksi dari budaya 

masyarakat dalam menetapkan bagaimana seharusnya sikap beserta peran sebagai 

laki-laki dan perempuan. Peranan tersebut kemudian disosialisasikan secara turun 

temurun melalui proses belajar yang kemudian disahkan oleh budaya setempat 

menjadi suatu adat kebiasaan. Dalam sosiologi, peranan merupakan sebuah 

konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu atau seseorang di dalam 

masyarakat. Peranan meliputi aturan atau norma-norma yang di hubungkan 

dengan tempat atau posisi individu di dalam masyarakat.  Peranan menurut Ralp 

Linton yaitu yaitu menggambarkan suatu interaksi sosial dimana aktor-aktor 

bermain

                                                 
1
Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial. Sebuah Pengantar 

Studi Perempuan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 56 
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sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh budaya masyarakat.Adapun 

contohnya  dalamsebuah keluarga misalnya, yang pantas berperan menjadi 

seorang pemimpin dalam keluarga adalah laki-laki karena laki-laki dianggap 

memiliki sikap yang tegas dan rasional sedangkan perempuan di dalam sebuah 

rumah tangga dikonstruk untuk menjadi seorang ibu rumah tangga karena 

perempuan dianggap memiliki sikapyang lemah lembut, mempunyai sifat rajin 

serta memelihara sehingga cocok  ditempatkan di wilayah domestik.2 

 Dengan ditempatkannya perempuan pada wilayah domestik, maka yang 

terjadi kemudian adalah bahwa semua hal yang bersangkutan dengan rumah, 

adalah sepenuhnya tanggung jawab seorang perempuan. Konsekuensinya ialah 

perempuan harus bekerja serta menghabiskan tenaganya untuk mengerjakan 

semua pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengepel dan membersihkan 

lantai, dan tugas yang paling pokok yaitu mengurus anak dan suami. Pada 

kalangan keluarga yang kurang mampu, semua pekerjaan domestik tersebut harus 

ditanggung sendiri oleh perempuan, yang di sisi lain perempuan tersebut juga 

harus bekerja untuk membantu suami mencari penghasilan guna memenuhi segala 

kebutuhan keluarganya, sehingga mereka memiliki peran ganda yang 

mengakibatkan adanya beban kerja ganda bagi perempuan tersebut.  

 Beban kerja ganda (perempuan) merupakan tugas atau pekerjaan rangkap 

yang dikerjakan oleh seorang perempuan yaitu tugas atau peran sebagai seorang 

ibu rumah tangga yang mengurus dan merawat anak, suami serta segala 

pekerjaanrumah dan peran sebagai pekerja (buruh di pabrik) yang mencari 

                                                 
2
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 

2001), h. 35 
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penghasilanagar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Di lain 

pihak, di dalam masyarakat, kaum laki-laki tidak diwajibkan untuk menekuni atau 

mengerjakan semua pekerjaan domestik tersebut. Beban ganda perempuan 

merupakan salah satu bentuk manifestasi dari ketimpangan gender dalam 

masyarakat.3 

 Pada masa modern seperti dewasa ini, perempuan bukanlah mereka yang 

hanya terkurung didalam wilayah domestik untuk mengerjakan segala pekerjaan 

rumah, tetapi banyak dari kaum perempuan yang melakukan kegiatan 

sertaberperan di ranah publik atau diluar rumah untuk bekerja guna menghasilkan 

uang. Banyaknya partisipasi perempuan di ruang publik disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya yaitu adanya motivasi untuk maju dan berkembang dengan 

mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk bersaing di ruang publik. Kemudian faktor yang paling pokok 

khususnya bagi perempuan keluarga menengah ke bawah ialah untuk 

mendapatkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga.  

 Seperti dijelaskan Parker, dkk4bahwa motivasi perempuan yang telah 

berkeluarga untuk bekerja telah menjadi subyek dari beberapa penelitian. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang telah 

berkeluarga mengatakan bahwa dengan mereka bekerja, maka akan memberi 

tambahan penghasilan untuk menutupi kekurangan ekonominya. Namun, pada 

kebanyakan kasus, tekanan ekonomi bukan merupakan alasan utama, akan tetapi 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ataupun untuk memenuhi 

                                                 
3
Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 

h. 21 
4
S.R Parker, dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 72 
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keperluan sekolah anak-anaknya. Selain itu, adanya motivasi lain seperti 

keinginan untuk mengatasi kebosanan di rumah serta keinginan untuk berteman 

dengan orang lain menjadi penyebab perempuan yang telah berkeluarga memilih 

untuk bekerja. 

 Pada masa sekarang ini, perempuan yang bekerja lebih banyak jika 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini mengakibatkan menurunnya 

jumlah perempuan yang tinggal dirumah dengan anak-anaknya. Tingginya 

industrialisasi telah meningkatkan ekspansi sektor jasa yang menyediakan 

kesempatan kerja lebih luas pada perempuan.5Industrialisasi ialah suatu proses 

perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi yang erat kaitannya dengan inovasi 

teknologi, serta keadaan dimana masyarakatnya lebih terfokus kepada ekonomi, 

yang meliputi jenis pekerjaan yang beragam serta adanya spesialisasi kerja dan 

pendapatan yang semakin bertambah.6 

 Pembangunan pabrik-pabrik industri merupakan salah satu upaya guna 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan disediakannya lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat setempat agar masyarakat tidak menjadi pengangguran 

dan bisa menaikkan taraf hidupnya menjadi lebih sejahtera khususnya secara 

ekonomi. Dengan adanya pembangunan pabrik-pabrik industri, khususnya di Desa 

Kompa, maka akan berdampakpada adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat sekitar dengan dibukanyalapangan pekerjaan terutama bagi kaum 

perempuan yang diberikan kesempatan lebih banyak oleh perusahaan atau pabrik-

pabrik yang telah dibangun. Desa KompaKecamatan Parungkuda merupakan 

                                                 
5
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 85 
6
Adon Nasarullah Jamaludin, Sosiologi Pembangunan. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 155 
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salah satu wilayah yang disana terdapat banyak pabrik seperti garmen dan lain 

sebagainya yang mempekerjakan banyak pegawai atau buruh khususnya 

perempuan. Laki-laki memiliki kesempatan bekerja di pabrik lebih sedikit 

dibandingkan dengan perempuan. 

 Banyaknya pabrik di Desa KompaKecamatan ParungkudaKabupaten 

Sukabumi membuka banyak peluang serta kesempatan kerja untuk 

perempuan.Maka yang terjadi kemudian ialah mayoritas pekerja yang bekerja di 

pabrik-pabrik tersebut adalah perempuan, baik itu perempuan yang sudah 

berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Tidak sedikit perempuan di 

Desa Kompa khususnya yang sudah berkeluarga, bekerja di pabrik-pabrik tersebut 

untuk membantu suami mendapatkan penghasilanguna memenuhi segala 

keperluan hidupnya dan keluarganya.  

 Para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tersebut, meskipun 

mereka berperan di ruang publik, mereka tidak meninggalkan kewajiban mereka 

sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurusi segala urusan di ranah 

domestik. Perempuan yang bekerja di ranah publik, memiliki beban kerja ganda 

dimana mereka sebelum berangkat kerja, harus bangun lebih awal untuk 

menyiapkan segala keperluan anak dan suaminya serta keperluan dirinya sendiri. 

Sebelum berangkat bekerja, mereka harus membereskan dan merapikan rumah 

terlebih dahulu, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. 

Tak hanya itu, setelah pulang bekerja pun mereka masih harus mengerjakan 

pekerjaan rumah seperti memasak dan lain sebagainya. 
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 Fenomena tersebut terjadi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat 

Desa Kompa.Banyak perempuan khususnya yang sudah berkeluarga bekerja di 

pabrik-pabrik untuk membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi 

segala kebutuhanserta meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meskipun begitu, 

mereka tidak melupakan pekerjaan utama mereka sebagai ibu rumah tangga yang 

memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan suami, sehingga perempuan 

tersebut harus memikul beban kerja ganda. Meskipun segala pekerjaan 

domestiknya dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga atau kepada keluarga 

perempuan yang lain sepeti nenek, bibi dan yang lainnya, namun tanggung 

jawabnya masih ada di pundak perempuan. 

 Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti terdorong untuk meneliti 

tentangperan ganda perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

keluarga. Penelitian ini dituangkan dalam judul: “PeranGanda Perempuan 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Era 

Industrialisasi” (Penelitian di Desa KompaKecamatan ParungkudaKabupaten 

Sukabumi). 

B. Identifikasi Masalah 

 Industrialisasi ialah suatu proses perubahan sosial dan ekonomi yang 

merubah sistem pencaharian masyarakat dari masyarakat pertanian atau 

masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi telah memberikan 

berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, diantaranya ialah tersedianya 

lapangan pekerjaan baik untuk laki-laki dantak terkecuali bagi perempuan. 

Industrialisasi juga memberikan dampak pada meningkatnyajumlah perempuan 
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yang bekerja dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di rumah. Laki-laki 

sulit untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik, karena pabrik-pabrik tersebut 

lebih benyak memberikanpeluang kerja seluas-luasnya kepada perempuan, 

sehingga mereka tidak bisa menopang segala kebutuhan ekonomi keluarganya. 

Maka dari itu, banyak perempuan yang tertarik untuk bekerja di pabrik tersebut 

guna membantu suami dalam hal mencari penghasilan (uang) untuk memenuhi 

segalakeperluan dan kebutuhan keluarganya tanpa meninggalkan peran dan 

kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, sehingga mengakibatkan 

perempuan memikul beban kerja ganda. Perempuan tersebut harus menjalani dua 

peran sekaligus dalam dua sektor kehidupan yakni padaruangpublik dan ranah 

domestik. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Peran ganda perempuan dalam keluargamengakibatkan adanya beban kerja 

ganda terhadap perempuan. 

2. Adanya konstruk dalam masyarakat bahwa pekerjaan di ruang domestik 

merupakan kewajiban seorang perempuan. 

3. Banyaknya pabrik industri di Sukabumi yang memberikan kesempatan 

kerja lebih luasterhadap perempuan. 

4. Banyaknya perempuan yang sudah berkeluarga bekerja di pabrik. 

5. Dampak adanya pabrik atau industri terhadap perubahan peran perempuan 

khususnya seorang ibu di dalam keluarga. 
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6. Ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik terikat oleh peran utamanya 

sebagai seorang ibu rumah tangga. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang sudah 

berkeluarga bekerja di pabrik di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda 

Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana peran ganda perempuan pekerja pabrik dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluargadi Desa Kompa Kecamatan Parungkuda 

Kabupaten Sukabumi? 

3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah bekerjanya perempuan di 

Desa Kompa menjadi buruh pabrik di Desa Kompa Kecamatan 

Parungkuda Kabupaten Sukabumi? 

D. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perempuan yang sudah 

berkeluarga bekerja di pabrik di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui peran ganda perempuan pekerja pabrik dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Kompa Kecamatan 

Parungkuda Kabupaten Sukabumi. 
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3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi keluarga setelah perempuan diDesa 

Kompa bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Kompa Kecamatan 

Parungkuda Kabupaten Sukabumi. 

E. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta di rumuskan di atas 

serta tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat sebagai berikut:  

1. Kegunaan Akademik (Teoritis) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap bidang keilmuan sosiologi, khususnya sosiologi gender 

dan sosiologi keluarga. Serta dapat diajdikan sebagai sumber rujukan 

ilmiah guna menambah khasanah intelektual di kalangan masyarakat 

akademis. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk 

masyarakat Desa Kompa,yaitu timbulnyapemahaman mengenai konsep 

gender agar dapat meminimalisir masalah ketimpangan gender yang terjadi 

di dalam masyarakat, dan dapatmerumuskan bagaimana cara ideal dalam 

memecahkan persoalan tersebut. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti, yaitu 

berupa pengalaman dan wawasanilmu pengetahuan dari penemuan 

mengenai fakta yang didapat di lapangan. 



10 

 

 

c. Secara general, hasl dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, pengetahuansekaligus pemahaman bagi masyarakat, khususnya 

terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah yang di 

kaji oleh peneliti. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Pabrik-pabrik industri tumbuh serta berkembang di berbagai kawasan 

daerah di wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Sukabumi tepatnya di 

Desa KompaKecamatan Parungkuda. Industrialisasi merupakan manifestasi dari 

proses perubahan sosial dan modernisasi dalam mengembangkan sektor ekonomi 

yang erat hubungannya dengan berbagai inovasi teknologi informasi yang 

berkembang secara masif di era sekarang. Dalam prosesnya, industrialisasi 

difokuskan pada ekonomi masyarakat yang mencakup pekerjaan yang semakin 

bervariasidan adanya spesialisasi dalam pekerjaan, gaji serta penghasilan yang 

semakin tinggi. Sejarah ekonomi di dunia mengungkapkan bahwa industrialisasi 

adalah kesatuan dari pengembangan teknologi informasi, inovasi, adanya 

spesialisasi dalam proses produksi, serta perdagangan antar negara di dunia, yang 

pada akhirnya, hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan khususnya dalam 

sektor ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga 

dapat mendorong berbagai perubahan dalam segi kehidupan masyarakat.7 

 Industrialisasi telah menmberikan dampak dalam berbagai sektor 

kehidupan masyarakat khusunya pada masyarakat Desa 

                                                 
7
Ibid, h. 155 
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KompaKabupatenSukabumi. Dalam bukunya, Edi Suhartomengemukakan bahwa 

pada masa sekarang ini, jumlah perempuan yang bekerja lebih banyak 

dibandingkan dengan masa sebelumnya.8 Tingginya industrialisasi telah 

meningkatkan ekspansi sektor jasa yang menyediakan kesempatan kerja lebih luas 

terhadap perempuan, sehingga mayoritas pekerja di pabrik-pabrik industri adalah 

kaum perempuan, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum. Adapun 

motivasi dari mayoritas perempuan yang telah berkeluarga mengatakan bahwa 

dengan mereka bekerja, maka akan memberi tambahan penghasilan untuk 

menutupi kekurangan ekonominya. Namun, pada kebanyakan kasus, tekanan 

ekonomi bukan merupakan alasan utama, akan tetapi untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga ataupun untuk memenuhi keperluan sekolah 

anak-anak mereka.9Bagi perempuan yang sudah berumah tangga dan bekerja di 

pabrik, maka mereka melaksanakan peran ganda yaitu berperan di ranah public 

dan ranah domestik sehingga memikul beban kerja ganda. 

 Beban kerja ganda perempuan merupakan salah satu bentuk dari 

manifestasi ketimpangan gender dalam masyarakat. Istilah gender dapat diartikan 

sebagai atribut peran atau perilaku pada laki-laki dan perempuan yang di 

konstruksikan oleh budaya masyarakat setempat, atau dapat pula didefinisikan 

sebagai peran yang dianggap oleh masyarakat pantas dan cocok untuk perempuan 

dan laki-laki. Misalnya, didalam sebuah keluarga, perempuan ditempatkan 

sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki di tempatkan sebagai pemimpin atau 

kepala rumah tangga. Perempuan digambarkan memiliki sifat yang 

                                                 
8
Edi Suharto, Loc. Cit. 

9
S.R. Parker, dkk, Loc. Cit. 
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feminimseperti lemah lembut, pandai bersolek, dan lain sebagainya. Laki-laki di 

gambarkan memiliki sifat yang maskulin seperti tegas, perkasa, kuat dan rasional. 

Padahal, jika dilihat pada faktanya di lapangan, kejadiannya tidak selalu 

demikian, karena banyak juga laki-laki yang memiliki sifat gemulai, emosional 

dan penurut, begitu juga sebaliknya ada perempuan perkasa, kuat dan bersifat 

tegas. Kesemuanya itu disebabkan karena adanya stereotipe gender (pelabelan) 

dalam suatu masyarakat, yang dipelajari serta di sosialisasikan sejak dini yang 

kemudian menjadi suatu adat atau kebudayaan yang sah serta harus diikuti dalam 

masyarakat.10 

 Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi suatu persoalan selama tidak 

menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. 

Namun pada kenyataanya, ternyata perbedaan gender tersebut memunculkan 

berbagai macam permasalahan seperti lahirnya ketidakadilan bagi laki-laki dan 

khususnya bagi perempuan. Ketimpangan atau ketidakadilan gender ini 

terekspresikan kedalam berbagai bentuk seperti marginalisasi (proses peminggiran 

atau pemiskinan secara ekonomi), adanya subordinasi perempuan, adanya stigma 

negatif atau stereotipe, terjadinya kekerasan (violence), dan permasalahan yang 

ingin peneliti kaji yaitu adanya beban kerja ganda atau beban kerja yang 

ditanggung oleh salah satu jenis kelamin dalam hal ini perempuan lebih banyak 

(double burden).11 

 Beban kerja ganda atau dalam istilah asingnya double burden merupakan 

suatu beban pekerjaan yang ditanggung oleh khususnya perempuan lebih banyak 

                                                 
10

Nasarudin Umar, Op. Cit, h. 31-35 
11

Mansour Fakih, Op. Cit, h. 18 
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dan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Peran perempuan seperti halnya 

dalam peran mengurus semua pekerjaan rumah, seringkali dianggap sebagai peran 

yang permanen dan bersifat statis serta dianggap sebagai kewajiban yang harus 

dikerjakan oleh perempuan, sehingga tidak diperhitungkan. Meskipun dewasa ini 

sudah banyak perempuan yang bekerja dan berkegiatan di ruang publik, tetapi 

tidak dibarengi dengan berkurangya beban mereka dalam ranah domestik. Adapun 

upaya yang dilakukan perempuan dalam menangani permasalahan ini adalah 

dengan cara mendistribusikan pekerjaan tersebut kepada pembantu rumah tangga 

jika mereka tergolong keluarga mampu, atau mendistribusikannya kepada saudara 

perempuan lain seperti bibi, nenek dan lain sebagainya jika mereka tergolong 

keluarga yang kurang mampu dalam menyewa jasa asisten rumah tangga.12 

 Feminisme liberal adalah salah satu teori yang utama dalam 

mengekspresikan atau menyoroti permasalahan ketimpangan serta ketidakadilan 

gender. Para teoretisi feminisme liberal, berpendapat bahwa kesetaraan gender 

antara laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan dasar kapasitas manusia 

sebagai seseorang yang memiliki nalar. Feminisme liberal juga mengemukakan 

bahwa penyebab ketimpangan gender adalah karena adanyabudaya patriarkis dan 

pola seksis dalam masyarakat. Feminisme liberal memandang gender sebagai 

sistem stratifikasi yang menghasilkan divisi tenaga kerja gender, membagi 

organisasi masyarakat menjadi ruang publik dan privat, dan menciptakan dimensi 

ideologi seksis kultural. Dalam masyarakat modern, pembagian divisi kerja secara 

seksual dan gender dibedakan kedalam dua ruang yang dinamakan dengan ruang 

                                                 
12

Nurul Hidayati, Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara domestik dan  public), (Jurnal 
Muwazah Vol 7 No. 2, Desember 2015), h. 109 (diakses pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 
2019, Pukul 17.05 wib) 



14 

 

 

“privat” dan ruang “publik”. Perempuan ditempatkan serta di berikan tanggung 

jawab utama pada ruang privat, sedangkan laki-laki diberikan akses dan 

kebebasan untuk berperan di ruang publik. Kenyataan bahwa pada masa sekarang 

ini, perempuan juga mendapatkan akses ke ruang publik tentu saja hal tersebut 

merupakan suatu keberhasilan gerakan perempuan serta kemenangan feminisme 

liberal dalam mencapai kesetaraan gender, sehingga perempuan bisa berperan di 

ruang publik dan perempuan juga bisa meminta laki-laki untuk membantu 

pekerjaan di ruang privtat. Kedua ruang ini (privat dan publik) secara konsisten 

berinteraksi dalam segi kehidupan khususnya perempuan, dan kedua ruang 

tersebut masih di konstruk oleh ideologi patriarki dan seksisme. Di sisi lain, pada 

ruang privat, mereka terikat oleh waktu karena pada saat mereka pulang bekerja 

mereka harus melakukan shift kedua yaitu kembali bekerja merawat anak, 

mengurus rumah, yang itu semua merupakan suatu ide yang tanamkan oleh 

ideologi keibuan atau mothering. Sehigga, kemampuan perempuan untuk bersaing 

di ranah publik dalam berkarir ataupun dalam profesi terkendala oleh berbagai 

tuntutan di ruang privat.13 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menggunakan teori 

feminisme liberal dari Jessi Bernard dan teori sosiologi lainnya dengan melihat 

ketidakadilan khususnya kepada perempuan yang terjadi akibat adanya 

ketimpangan gender sehingga menyebabkan adanya peran ganda terhadap 

perempuan. Peran ganda tersebut dapat dilihat dari perempuan yang berperan 

                                                 
13

George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h. 401-402 
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sebagai pekerja (buruh pabrik) namun tidak melepaskan perannya di wilayah 

domestik. 

 Untuk memahami kerangka pemikiran penelitian ini, peneliti menyusun 

kerangka sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Skema Konseptual Penelitian 
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G.Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

 Adapun penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti tentang “Beban Ganda Perempuan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Era Industrialisasi” adalah 

sebagai berikut: 

1. Siti Aisah dalam skripsinya, 2013 yang berjudul “Peran Pekerja Perempuan 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sukamurni 

Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi” tujuan penelitiannya ialah untuk 

mencari tahu bagaimana peran pekerja khususnya perempuan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan bagaimana pandangan 

masyarakat tentang perempuandalam keluarga yang bekerja di pabrik di Desa 

Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Adapun persamaannya 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah mencari tahu bagaimana 

peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sedangkan 

perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan berangkat dari adanya 

stereotif gender di dalam masyarakat yang menyebabkan adanya peran ganda 

perempuan yaitu peran di wilayah publik dan wilayah domestik. 

2. Nadiah Nurindah Sari dalam skripsinya, 2016 yang berjudul “Keberadaan 

Industri dan Peran Perempuan Dalam Keluarga”, tujuan penelitiannya ialah 

untuk mencari tahu bagaimana tanggapan masyarakat tentang keberadaan 

industri di kota Sukabumi, serta untuk mencari tahu bagaimana peran 

perempuan dalam keluarga sebelum dan setelah adanya industri di daerah 

tersebut. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah 
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industrialisasi atau keberadaan industri telah mengubah peran perempuan 

dalam keluarga, yang awalnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga 

menjadi seorang pekerja pabrik. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian 

yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kesejahteraan ekonomi setelah ibu rumah tangga tersebut bekerja di pabrik. 

3. Indri Ismawati dalam skripsinya, 2019 yang berjudul “Transformasi Ibu 

Rumah Tangga Menjadi Buruh Pabrik Dalam Rangka Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga Di Desa Gelanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten 

Bandung Barat”, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana 

perubahan ibu rumah tangga yang menjadi buruh pabrik serta untuk 

mengetahui kondisi ekonomi keluarga tersebut setelah terjadi transformasi 

dari ibu rumah tangga menjadi buruh pabrik. Adapun persamaannya dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah meneliti ibu rumah tangga yang 

bekerja sebagai buruh pabrik dalam upaya meningkatkan ekonomi 

keluarganya. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan 

peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ganda yang dilakukan 

oleh ibu rumah tangga yang bekerja, bukan perubahan ibu rumah tangga 

menjadi pekerja buruh pabrik. 

 


