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RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan konflik
pekerjaan-keluarga antara wanita bekerja penuh waktu dengan wanita bekerja
paruh waktu, untuk menguji secara empiris perbedaan kualitas kehidupan dalam
rumah tangga antara wanita bekerja penuh waktu dengan wanita bekerja paruh
waktu dan untuk menguji secara empiris hubungan antara konflik pekerjaankeluarga dengan kualitas kehidupan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini,
subjek penelitian (responden) dibedakan menjadi kelompok wanita bekerja penuh
waktu dan wanita bekerja paruh waktu dan didasarkan kepada tingkat pendidikan
yang dicapai. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience non
random sampling artinya questioner yang digunakan sebagai alat analisis adalah
berdasarkan hasil jawaban responden secara lengkap dari questioner yang
terkumpul. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel konflik
pekerjaan-keluarga sebagai variabel independen dan kualitas kehidupan dalam
keluarga sebagai variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Analisis multivariate (ANOVA) dan correlation pearson. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan konflik antara
pekerjaan dan keluarga diantara wanita bekerja penuh waktu dengan wanita
bekerja paruh waktu. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan terbesar
konflik antara pekerjaan dan keluarga terjadi pada kelompok responden penuh
waktu dan kelompok wanita paruh waktu pendidikan rendah dibandingkan
dengan kelompok pekerja lainnya, yaitu kelompok respoden paruh waktu
pendidikan tinggi dan penuh waktu pendidikan rendah serta kelompok responden
penuh waktu pendidikan tinggi dan penuh waktu pendidikan rendah. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas keluarga yang
signifikan antara wanita bekerja penuh waktu dengan wanita bekerja paruh
waktu. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan kualitas keluarga terbesar
terjadi pada kelompok responden penuh waktu dan paruh waktu pendidikan
rendah bila dibandingkan dengan kelompok yang lain, yaitu kelompok responden
penuh waktu pendidikan rendah dengan paruh waktu pendidikan tinggi serta
kelompok responden penuh waktu pendidikan tinggi dengan penuh waktu
pendidikan rendah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa koefisien
korelasi konflik pekerjaan-keluarga dengan kualitas kehidupan dalam rumah
tangga memiliki hubungan positif dan sangat kuat. Secara spesifik, jika konflik
pekerjaan-keluarga tinggi maka kualitas kehidupan dalam rumah tangga juga
tinggi.

Kata Kunci : Konflik kepentingan pekerjaan-keluarga, kualitas kehidupan
keluarga, Penuh Waktu dan Paruh Waktu
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SUMMARY

The purpose of this study are to analyze the difference of work family
conflict between the women who works full time and part-time, to analyze the
difference of quality family life between the women who works full time and parttime and to analyze the correlation of work family conflict and quality of family
life. The subjects of this study divide into four groups based on time works and the
degree of education. The sampling method is convenience non random sampling
and the sample is collected for 120 respondents. The analyze used multivariate
analysis (ANOVA) and correlation pearson. The result of research showed there
are significance work family conflict difference between women who works full
time and women who works part-time. The result also shows the biggest
difference work family conflict happen on groups which have full time works and
the low degree with the groups which have part-time works and the high degree.
The result also shows the biggest quality of family life happen on groups which
have full time works and the low degree with the other groups. The next result
shows the positive correlation between work family conflict with quality of family
life.
Keywords : work family conflict, quality of family life, full time and part-time
works
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah

SWT atas ridho dan

rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini

berjudul` Konflik pekerjaan-keluarga dan implikasinya terhadap kualitas
kehidupan keluarga (Studi komparasi antara pekerja wanita penuh waktu dan
pekerja paruh waktu di wilayah Surakarta)`
Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada.Dr.
Harun Joko Prayitno.M.Hum selaku ketua LPPM-UMS atas dorongan dan
motivasinya sehingga kami dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan
penelitian fundamental yang diselenggarakan DIKTI. Selain itu kami juga
mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi UMS yang
memperlancar jalannya penelitian ini dan tidak lupa terimakasih pula kepada
seluruh responden yang bersedia menerima kami. Kami juga mengucapkan
terimakasih kepada seluruh fihak yang terlibat terutama tenaga asisten peneliti
yang membantu kami dalam mengumpulkan data dan penyelesaian pekerjaan
lapangan.
Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Kami menyadari masih
banyak kekurangan dalam penelitian ini meskipun kami berusaha melakukan
secara cermat, hati-hati dan sesuai dengan kaidah penelitian. Penelitian lanjutan
sangat perlu dilakukan oleh peneliti lain dengan obyek yang berbeda sehingga
keadaan sebenarnya pekerja profesional wanita di Indonesia dapat terungkapkan.
Semoga penelitian ini bermanfaat.
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