
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN I 
KUESIONER



KUESIONER 

 
No. Responden : ………… 

 
Responden yang terhormat, 

Saya mohon kesediaan anda untuk mengisi titik-titik dibawah ini mengenai 
“Fenomena Work Family Conflict Karyawati Perbankan di Kota Semarang”. Atas 
waktu dan kesediaan anda dalam mengisi kuesioner, saya ucapkan terima kasih. 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama   : ……………………………………………… 
2. Umur   : ……………………………………………… 
3. Tempat Bekerja : ……………………………………………… 
4. Jabatan pekerjaan : ……………………………………………… 
5. Lama Bekerja  : ……………………………………………… 
6. Alamat   : ……………………………………………… 
7. Nomor Telepon : ……………………………………………… 
8. Jumlah anak  : ……………………………………………… 
9. Umur anak  : ……………………………………………… 

 
 

II. DATA PERTANYAAN 
 
1. Bagaimana karakteristik pekerjaan di dunia perbankan? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

2. Terkait dengan pertanyaan diatas, apakah itu merupakan tantangan tersendiri 
bagi anda? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

3. Bagaimana persepsi anda bekerja di perbankan (menyenangkan atau tidak 
menyenangkan)? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

4. Apakah pekerjaan di perbankan berpotensi menimbulkan konflik? Lalu 
konflik apa yang biasanya muncul dalam pekerjaan di perbankan? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

5. Terkait dengan tuntutan pekerjaan anda di perbankan apakah dapat 
menimbulkan konflik atau masalah terhadap keluarga? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 

6. Terkait dengan tuntutan kewajiban anda sebagai ibu rumah tangga apakah 
dapat menimbulkan konflik atau masalah dalam pekerjaan? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 



7. Apa yang menjadi dasar alasan anda untuk mengambil suatu keputusan 
apakah memilih keluarga atau pekerjaan? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
8. Apa yang lebih menjadi prioritas dalam kehidupan anda, pekerjaan atau 

keluarga? 
a. Jika keluarga, mengapa? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Jika Pekerjaan, mengapa? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………… 
 

9. Apakah menjalankan dua peran yang berbeda (sebagai ibu rumah tangga dan 
karyawati) dengan waktu yang bersamaan menimbulkan permasalahan dalam 
kehidupan anda? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

10. Masalah apa yang potensial memunculkan konflik akibat beban pekerjaan 
yang dimiliki? Dan apakah berdampak besar bagi anda atau bagi keluarga? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
 

11. Apakah diusia anda saat ini mengalami masalah dalam pembagian waktu 
antara keluarga dan pekerjaan? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
12. Upaya apa yang anda lakukan agar hubungan dengan keluarga tetap baik jika 

anda merasa beban kerja terlalu berat sehingga waktu untuk keluarga semakin 
sedikit? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
13. Menurut anda apakah dengan adanya anak membuat anda lebih 

memprioritaskan diri anda kedalam keluarga daripada pekerjaan? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

14. Apakah dengan kehadiran seorang anak dapat menimbulkan masalah antara 
pekerjaan dan keluarga? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 

 



15. Dengan adanya permasalahan yang terjadi antara keluarga dan pekerjaan, 
harapan apa yang anda inginkan dari perusahaan jika masalah itu terjadi 
dalam diri anda? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 
INTERVIEW GUIDE 



INTERVIEW GUIDE 

 

1. Menurut anda bagaimana karakteristik pekerjaan yang anda lakukan? 

2. Apakah pekerjaan yang anda lakukan merupakan tantangan tersendiri bagi 

anda? 

3. Bagaimana persepsi anda mengenai pekerjaan yang anda lakukan? 

4. Apakah pekerjaan yang anda lakukan dapat menimbulkan konflik bagi anda? 

Konflik apa saja yang muncul dalam bidang pekerjaan anda? 

5. Terkait dengan tuntutan pekerjaan anda apakah dapat menimbulkan konflik 

dalam keluarga anda? 

6. Terkait tuntutan anda dalam keluarga anda apakah dapat menimbulkan konflik 

dalam pekerjaan anada? 

7. Bagi anda lebih penting pekerjaan atau keluarga? Kemudian alasan apa yang 

mendasari anda memilih prioritas tersbut? 

8. Dengan memiliki dua peran apakah dapat menimbulkan masalah dalam 

kehidupan anda? 

9. Masalah apa saja yang paling potensial terjadi akibat tuntutan pekerjaan dan 

keluarga? 

10. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk meminimalkan terjadinya konflik? 

11. Apakah bagi anda dengan adanya anak dapat menimbulkan terjadinya 

konflik? 

12. Apa yang anda harapkan dari perusahaan terkait peran ganda anda sebagai ibu 

rumah tangga dan karyawati? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 
HASIL WAWANCARA 



HASIL WAWANCARA 

 

1. Hasil Wawancara Responden 1 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden pertama bekerja sebagai Relation Officer di sebuah 

perusahaan perbankan dan sudah bekerja selama 8 tahun dan menduduki 

jabatan yang sama sejak awal bekerja. 

Dalam kehidupan sehari-hari responden memiliki tanggung jawab 

sebagai ibu rumah tangga yang memili 2 anak dengan usia 3 tahun, dan 6 

tahun dan sebagai karyawati perusahaan jasa. Menurut responden karakteristik 

pekerjaan di perbankan penuh dengan resiko dimana responden dituntut untuk 

memiliki tanggung jawab yang besar atas hubungan baik dengan konsumen, 

apalagi sebagai Relation Officer dituntut untuk memenuhi kepuasan nasabah 

tidak hanya disaat nasabah akan bergabung saja tetapi juga untuk hubungan 

jangka panjang dan tentunya diperlukan maintenance nasabah yang baik. 

Tentunya hal tersebut memiliki potensi untuk terjadinya work-family conflict, 

tergantung bagaimana menyikapinya. 

Meskipun tuntutan yang ada dalam pekerjaan responden  berpotensi 

menimbulkan konflik namun menurut responden bukanlah tantangan 

tersendiri, hal itu dapat dimaklumi karena responden sudah bekerja cukup 

lama sehingga sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dimilikinya. Menurut 



persepsi responden, bekerja didunia perbankan sangat menyenangkan, karena 

banyak hal baru yang didapat selama bekerja di perusahaan tersebut. 

Permasalahan yang Terjadi 

Menurut responden tidak dapat dipungkiri setiap pekerjaan pasti ada 

yang dinamakan masalah, beberapa masalah yang dihadapi responden selama 

bekerja di perusahaan antara lain bertemu dengan nasabah yang inginnya 

lebih diutamakan, dan mendapatkan perhatian lebih dibandingkan nasabah 

yang lain, tentu saja hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik 

terutama disaat responden sedang memiliki banyak pekerjaan, sehingga 

pikiran menjadi terbelah, dan tidak fokus dalam melakukan tugas-tugasnya, 

tetapi sejauh ini semua bisa berjalan lancar, dan tidak menimbulkan 

permasalahan yang berarti bagi responden. 

Masalah potensial yang terjadi akibat beban pekerjaan yang dimiliki 

responden adalah manajemen waktu dimana dibutuhkan porsi yang tepat, 

tidak timpang disalah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. 

Terkait dengan tuntutan pekerjaan yang dimilikinya, bagi responden 

tidak menimbulkan konflik terhadap keluarga tergantung bagaimana kita bisa 

menyikapinya. Begitu sebaliknya sebagai ibu rumah tangga juga tidak 

menimbulkan konflik dalam pekerjaan, dikarenakan itu semua sudah menjadi 

resiko dari pilihan yang diambil responden.  

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 



Dalam prioritasnya keluarga tetap yang utama, dikarenakan membangun 

sebuah keluarga lebih sulit daripada membangun pekerjaan. Dalam 

menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan bagi responden 

bukanlah sebagai suatu masalah, karena memang sudah secara kodrati wanita 

sebagai ibu rumah tangga, sedangkan memilih untuk bekerja ada pilihan yang 

dipilih responden dan sudah seharusnya siap menerima resiko apapun. 

Bagi responden adanya anak bukanlah sebagai suatu masalah, dan 

dengan adanya anak responden semakin memprioritaskan kedalam keluarga 

daripada pekerjaan. Beberapa upaya yang dilakukan responden agar hubungan 

dengan keluarga tetap baik adalah dengan manajemen pekerjaan, mengatur 

waktu dengan baik dan benar, dan tidak dapat dipungkiri berdoa tetap nomor 

satu. 

Responden tidak mengharapkan apa-apa dari perusahaan terkait dengan 

perannya sebagai karyawati dan ibu rumah tangga, dikarenakan menurut 

responden birokrasi hanya buatan manusia saja, doa dan imanlah yang penuh 

harapan bagi semuanya. 

Analisis Responden 1 

Responden merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat 

mengedepankan kepentingan keluarganya, bagi responden keluarga tetap 

nomer satu, karena bagi responden membangun sebuah keluarga lebih sulit 

daripada membangun pekerjaan. 



Beberapa masalah yang dihadapi responden hanya terbentur dengan 

manajemen waktu dimana segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan 

porsinya tanpa mengesampingkan tanggung jawab. Tetapi sejauh ini tidak 

pernah terjadi masalah yang dikatakan cukup berdampak bagi responden, 

pekerjaan responden, dan keluarga responden, karena semua bisa dibicarakan 

dengan baik, dan responden sudah mengambil keputusan untuk bekerja 

dengan begitu responden siap menerima semua resikonya. 

 

 

2. Hasil Wawancara Responden 2 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang kedua adalah seorang karyawati yang bekerja 

diperusahaan perbankan, dan posisi jabatan responden sebagai Personal 

Banker Manajer. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 

4 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah tangga 

yang memiliki 1 anak berusia 3 tahun. 

Menurut responden karakteristik pekerjaan di perbankan itu dibutuhkan 

adanya kedisiplinan, ketelitian dan tanggung jawab yang baik, dan tentunya 

jam kerja yang padat, tidak bisa meninggalkan tempat kerja sewaktu-waktu.  

Dengan banyaknya tuntutan yang ada dalam pekerjaan responden 

tersebut bagi responden bukanlah tantangan tersendiri baginya, karena 

responden sudah bekerja cukup lama sehingga sudah terbiasa dengan 



pekerjaan yang dilakukannya, dan tentunya responden sudah siap dengan 

resiko yang terjadi jika responden memilih untuk bekerja di dunia perbankan. 

Bagi responden dengan semua yang ada didalam bank itu sendiri baik 

hal negative maupun hal positif sangatlah menyenangkan, dimana setiap 

harinya bisa belajar hal-hal baru, dan bertemu dengan berbagai karakter 

manusia. 

Permasalahan yang Terjadi 

Menurut responden beberapa masalah yang dihadapi responden selama 

bekerja di perusahaan tersebut anatara lain konflik antar rekan kerja, 

kemudian konflik dengan nasabah. 

Terkait dengan tuntutan pekerjaan dan beberapa masalah yang dihadapi, 

bagi responden tidak berpotensi menimbulkan konflik terhadap keluarga 

tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya.  

Berbeda dengan tuntutan pekerjaan ternyata tuntutan dari keluarga 

berpotensi menimbulkan konflik dengan adanya beberapa penolakan dari 

anak, sebagai contoh hari minggu harus masuk lembur, sedangkan anak ingin 

pergi bersama keluarganya, tetapi sejauh ini hal itu bisa tertutup dengan 

berbagai upaya yang dilakukan responden sehingga tidak menimbulkan 

konflik bagi responden dan keluarga responden. Selama responden bekerja 

anak dititipkan kepada ibu responden, dan responden sendiri tidak takut jika 

anaknya lebih dekat dengan neneknya, agar hal itu tidak terjadi responden 

sesering mungkin menyempatkan waktu untuk anak dan keluarganya. 



Dalam menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

terkadang dapat menjadi suatu masalah, dimana responden dituntut untuk 

memenuhi kedua tuntutan baik dari keluarga maupun dari pekerjaan secara 

bersamaan, tetapi sejauh ini tidak ada complain dari pihak keluarga maupun 

pekerjaan. 

Masalah yang potensial yang terjadi akibat beban pekerjaan yang 

dimiliki responden adalah overtime pekerjaan, dimana seharusnya pukul 19.00 

sudah untuk keluarga tapi harus mundur karena masih menyelesaikan 

pekerjaan di kantor. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Dalam prioritasnya keluarga tetap yang utama, karena bagaimanapun 

keluarga tetap yang terpenting terbukti dengan kita bekerja pun untuk 

keluarga. Alasan yang mendasar dalam memilih keluarga adalah sesuai 

dengan aktualisasi diri kita sebagai ibu rumah tangga dan itu sudah secara 

kodrati. 

Bagi responden adanya anak bukanlah sebagai suatu masalah, dan 

dengan adanya anak responden semakin memprioritaskan kedalam keluarga 

daripada pekerjaan. Beberapa upaya yang dilakukan responden agar hubungan 

dengan keluarga tetap baik adalah dengan menerapkan libur kantor adalah 

100% untuk keluarga. 

Terkait dengan perannya sebagai karyawati dan ibu rumah tangga, 

responden sangat mengharapkan perusahaan lebih menghargai loyalitas 



karyawan yang mengorbankan waktu keluarga untuk pekerjaan. Selama ini 

beberapa upaya yang sudah dilakukan perusahaan antara lain dengan 

mengadakan gathering bersama keluaraga karyawan. Menurut reponden 

sejauh ini perusahaan telah melakukan upaya untuk meminimalkan terjadinya 

work-family conflict dengan melakukan outbound bersama karyawati. 

Analisis Responden 2 

Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang tetap 

mengedepankan keluarga diatas pekerjaan, karena baginya keluarga tetap 

yang utama terbukti dengan responden bekerja pun juga untuk keluarga. 

Selain itu secara kodrati sebagai wanita memang sudah seharusnya untuk 

menjadi ibu yang baik bagi keluarganya. 

Terkait dengan tuntutan responden sebagai karyawati beberapa masalah 

terjadi akibat beberapa masalah yang terjadi di keluarga, diantaranya dengan 

penolakan yang dilakukan anak jika ibunya harus bekerja lembur. Tetapi 

sejauh ini permasalahan yang terjadi tidak berakibat fatal bagi responden, 

karena responden mengantisipasinya dengan menggunakan waktu luang untuk 

keluarganya. 

 

 

3. Hasil Wawancara Responden 3 

Karakteristik Pekerjaan 



Responden yang ketiga adalah seorang karyawati yang bekerja 

diperusahaan perbankan, dan posisi jabatan responden sebagai Teller. 

Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 2 tahun. Selain 

sebagai karyati responden juga sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak 

yang berusia 1 tahun. 

Menurut responden karakteristik pekerjaan di perbankan itu dibutuhkan 

adanya kedisiplinan, ketelitian, kecepatan dalam melayani nasabah dan 

tanggung jawab yang baik, dan tentunya jam kerja yang padat, tidak bisa 

meninggalkan tempat kerja sewaktu-waktu. 

Dengan banyaknya tuntutan pekerjaan yang dimiliki responden bagi 

responden merupakan tantangan tersendiri baginya, karena responden harus 

memberikan pelayanan yang baik dan cepat, tanpa melakukan kesalahan, 

terutama saat sore hari saat melakukan penghitungan transaksi. Bagi 

responden bekerja didunia perbankan sangatlah menyenangkan, dimana setiap 

harinya bertemu dengan berbagai karakter manusia. 

Permasalahan yang Terjadi 

Menurut responden masalah yang dihadapi responden selama bekerja di 

perusahaan tersebut konflik dengan nasabah, dimana terkadang nasabah yang 

tidak sabar antri kemudian saat dilayani marah-marah, padahal belum tentu 

juga responden dalam keadaan yang baik-baik saja, bisa saja sedang 

mengalami konflik dengan rekan kerja atau dengan keluarga, tetapi responden 

tetap harus melayani nasabah dengan baik. 



Terkait dengan tuntutan pekerjaan yang dimilikinya, bagi responden 

tidak berpotensi menimbulkan konflik terhadap keluarga, hanya jika 

diharuskan lembur biasa ada sedikit penolakan dari suami, karena anak dan 

suami juga membutuhkan responden. 

Berbeda dengan tuntutan pekerjaan ternyata tuntutan dari keluarga 

terkadang berpotensi menimbulkan konflik terutama jika anak sedang sakit, 

responden pasti sangat kepikiran, apalagi suami juga bekerja, tetapi sejauh ini 

masih bisa diatasi oleh reponden dengan membicarakan baik-baik  

permasalahan yang ada dengan suami. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

terkadang dapat menjadi suatu masalah, dimana responden dituntut untuk 

memenuhi kedua tuntutan baik dari keluarga maupun dari pekerjaan secara 

bersamaan, dan tentunya harus melakukan yang terbaik bagi keluarga maupun 

pekerjaan. 

Masalah yang potensial yang terjadi akibat beban pekerjaan yang 

dimiliki responden adalah jika harus lembur, sedangkan jam lembur itu sudah 

seharusnya untuk keluarga terutama untuk anaknya. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Dalam prioritasnya keluarga tetap yang nomer satu dan diata pekerjaan, 

karena bagaimanapun keluarga tetap yang terpenting, alasan yang mendasar 

dalam memilih keluarga adalah sesuai dengan aktualisasi diri kita sebagai ibu 

rumah tangga dan itu sudah secara kodrati. Bagi responden adanya anak 



bukanlah sebagai suatu masalah, dan dengan adanya anak responden semakin 

memprioritaskan kedalam keluarga daripada pekerjaan. 

Upaya yang dilakukan responden agar hubungan dengan keluarga tetap 

baik adalah dengan memanfaatkan waktu yang ada sesedikit mungkin untuk 

memberikan yang terbaik untuk keluarga. 

Terkait dengan perannya sebagai karyawati dan ibu rumah tangga, 

responden sangat mengharapkan perusahaan lebih memberikan keringanan 

dalam mengambil cuti terutama untuk urusan keluarga yang memang penting. 

Analisis Responden 3 

Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang tetap 

mengedepankan keluarga diatas pekerjaan, karena bagaimanapun keluarga 

tetap yang terpenting, alasan yang mendasar dalam memilih keluarga adalah 

sesuai dengan aktualisasi diri kita sebagai ibu rumah tangga dan itu sudah 

secara kodrati. 

Terkait dengan tuntutan responden sebagai karyawati beberapa masalah 

terjadi adalah jika responden harus bekerja lembur, dan tentunya waktu untuk 

keluarga berkurang. Tetapi sejauh ini permasalahan yang terjadi tidak 

berakibat fatal bagi responden, karena responden mengantisipasinya dengan 

memanfaatkan waktu yang ada sesedikit mungkin untuk memberikan yang 

terbaik untuk keluarga. 

 

 



 

 

4. Hasil Wawancara Responden 4 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang keempat adalah seorang karyawati yang bekerja 

diperusahaan perhotelan, dan posisi jabatan responden sebagai Human 

Resource Development (HRD). Responden sudah bekerja dalam perusahaan 

tersebut selama 15 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu 

rumah tangga yang memiliki 3 anak dengan usia 3,6,dan 10 tahun. 

Menurut responden karakteristik pekerjaan dibidang perhotelan adalah 

melayani dengan maximal, karena kepuasan konsumen adalah nomor satu 

dimana nantinya mereka akan merasa nyaman dan memiliki loyalitas yang 

tinggi terhadap hotel tersebut.  

Bagi responden dengan karakteristik pekerjaan yang sedemikian rupa 

merupakan tantangan tersendiri bagi responden karena setiap kali berhadapan 

dengan banyak orang yang memiliki karakteristik yang berbeda merupakan 

sebuah tantangan dimana perbedaan karakter membuat responden harus bisa 

menciptakan nilai positif hotel tersebut kepada konsumen agar terjalin sebuah 

loyalitas dari konsumen. 

Bagi responden bekerja di hotel sangatlah menyenangkan, lebih banyak 

berinteraksi dengan banyak orang secara langsung dan dalam waktu yang 

cukup lama, dantentunya dengan beragam karakter. 



 

 

Permasalahan yang Terjadi 

Bekerjaan di bidang perhotelan tentunya ada konflik, dimana kita harus 

menerapkan strandart yang harus dilakuakan tetapi terkadang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen. 

Terkait dengan tuntutan pekerjaan terkadang dapat berpotensi 

menimbulkan konflik terhadap keluarga, dimana karyawan hotel pada 

umumnya juga tidak kenal waktu, pulang bisa diatas jam kerja bahkan larut 

malam yang tentunya akan terjadi penolakan dari pihak keluarga terutama 

suami. Sementara disisi lain tuntutan keluarga pun terkadang dapat berpotensi 

menimbulkan masalah bagi pekerjaan, dimana tidak adanya pengertian dari 

pihak keluarga, banyak tuntutan dari keluarga sehingga berdampak kedalam 

pekerjaan, tetapi responden tetap harus ramah kepada tamu hotel, dan 

tentunya mengesampingkan masalah yang dialaminya dengan keluarga. 

Tetapi sejauh ini jika segala sesuatu dilakukan dengan baik dan benar maka 

permasalahan yang terjadi tidak akan berdampak kepada keluarga dan 

pekerjaan. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden bukanlah 

sebagai suatu masalah karena bisa berjalan seimbang, dengan manajemen 

waktu yang baik. Dengan adanya beban pekerjaan yang dimiliki responden 



bagi responden tidak menimbulkan apa yang dinamakan konflik dalam 

kehidupannya, karena responden menjalaninya dengan senang. 

 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden sebagai seorang professional pasti bisa mengendalikan 

keluarga dan pekerjaan. Bagi responden antara keluarga dan pekerjaan 

keduanya sama sama penting, bekerja untuk membantu perekonomian 

keluarga, sedangkan keluarga adalah segalanya, dan semuanya tetap saja 

kembali untuk keluarga. 

Bagi reponden selama ini tidak ada masalah yang terjadi akibat beban 

kerja dan tuntutan pekerjaan, jadi responden tidak melakukan apapun sebagai 

upaya lebih mendekatkan diri kedalam keluarga. Responden merasa dengan 

adanya anak bisa mengisi kebahagiaan dan semuanya dapat berjalan 

seimbang, dan bagi responden anak bukanlah sebagai suatu masalah.  

Responden tidak mengharapkan apa-apa dari perusahaan karena selama 

ini semua berjalan dengan lancar-lancar saja dan tentunya seimbang. Dari 

pihak perusahaan sendiri upaya yang dilakukan jika ada salah satu 

karyawannya memiliki masalah adalah dengan cara melakukan pendekatan 

perindividu dengan karyawan yang memiliki masalah, adapun beberapa 

training dilakukan untuk membangkitkan semangat karyawati dalam 

menghadapi permasalahan keluarga sehingga tidak terbawa dalam pekerjaan, 



selain itu dalam mengajukan cuti pun tidak terlalu sulit kalau memang itu 

untuk kepentingan keluarga dan sangat penting. 

 

 

Analisis Responden 4 

Responden merupakan seorang ibu rumah tangga yang menganngap 

bahwa antara pekerjaan dan keluarga memiliki prioritas yang sama. Menurut 

responden, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan segala 

seusuatunya tetap kembali kepada keluarga.  

Menurut responden sejauh ini responden tidak mengalami masalah-

masalah yang terjadi dalam kehidupannya, karena segala sesuatunya 

dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing dan tentunya berjalan dengan 

seimbang. Sebagai seorang yang professional responden beranggapan pasti 

bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan keluarga. 

 

 

5. Hasil Wawancara Responden 5 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang kelima adalah seorang karyawati yang bekerja 

diperusahaan perhotelan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai Waitress. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 



10 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah tangga 

yang memiliki 1 anak dengan usia 3 tahun. 

Menurut responden karakteristik pekerjaan dibidang perhotelan adalah 

melayani dengan maximal dengan penuh keramahan, karena kepuasan 

konsumen adalah nomor satu. Bagi responden dengan karakteristik pekerjaan 

yang sedemikian rupa tidak menjadikan tantangan tersendiri bagi responden 

karena responden sangat mencintai pekerjaan tersebut. 

Bagi responden bekerja di hotel bisa dikatakan menyenangkan  bisa juga 

dikatakan tidak menyenangkan, karena dia sebenarnya bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Permasalahan yang Terjadi 

Bagi responden konflik dengan perusahaan bisa dikatakan tidak ada, 

hanya saja konflik kecil dengan konsumen pasti ada,  dimana kita harus 

menerapkan strandart yang harus diberlakukan di hotel tersebut tetapi 

terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, sebagai contoh 

di area hotel tersebut memang tidak disediakan area merokok, tetapi terkadang 

masih banyak konsumen yang melanggar, jika diingatkan marah, karena 

mereka beranggapan konsumen adalah raja. 

Terkait dengan tuntutan pekerjaan terkadang dapat berpotensi 

menimbulkan konflik terhadap keluarga, sebagai contoh jika anak sakit 

sedangkan responden harus bekerja padahal responden bekerja suami juga 

bekerja, justru yang terjadi adalah saling melempar tanggung jawab antara 



responden dengan suami, dan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan berbicara baik-baik untuk mendapatkan 

penyelesaiannya. Dalam menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden 

bukanlah sebagai suatu masalah karena responden hanya menjalani semua apa 

adanya. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden tidak ada kepemihakan antara keluaraga dan pekerjaan, 

keduanya sama sama penting bagi responden. Karena keduanya sudah 

menjadi tanggung jawab yang dimiliki responden. 

Responden merasa dengan adanya anak membuat responden semakin 

memprioritaskan kepada keluarga, karena semua yang dilakukan responden 

demi anak, dan dengan adanya anak tidak menimbulkan masalah karena 

responden merasa semua dijalani aja apa adanya dengan benar, selain itu 

responden memilih untuk menikah berarti siap dengan segala sesuatunya. 

Upaya yang dilakukan responden agar hubungan denga keluarga tetap 

baik hanya satu kuncinya keterbukaan satu sama lain dan tenntunya kesadaran 

akan resiko yang responden miliki baik sebagai ibu rumah tangga maupun 

sebagai karyawati. Terkait dengan permasalahan yang terjadi. responden 

hanya ingin apa yang selama ini didapat tetap dipertahankan, dan tentunya 

kesejahteraan karyawan diutamakan, karena mereka sudah melakukan apapun 

demi pekerjaan. Sejauh ini yang sudah dilakukan perusahaan dengan 



melakukan perkumpulan bersama antar keluarga karyawati, segala seuatu 

mereka yang memikirkan, sedang perusahaan hanya memfasilitasi. 

Analisis Responden 5 

Reponden merupakan seorang ibu rumah tangga yang melakukan segala 

sesuatunya tanpa beban, dan menikmati apa yang dihadapinya dengan 

menjalaninya begitu saja. Bagi responden antara keluarga dan pekerjaan sama 

pentingnya, tidak ada kepemihakan tersendiri. 

Permasalahan yang terjadi menurut responden biasanya dikarenakan 

faktor masalah dari pekerjaan dimana saling lempar tanggung jawab terjadi 

disaat anak sedang sakit dikarenakan keduanya sedang bekerja, tetapi jika 

sudah dibicarakan baik-baik semua akan berjalan lancer, dan tidak perlu 

saling lempar tanggung jawab. 

 

 

6. Hasil Wawancara Responden 6 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang keenam adalah seorang karyawati yang bekerja 

diperusahaan perhotelan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai Cleaning Service. Responden sudah bekerja dalam perusahaan 

tersebut selama 1 tahun melalui outsourcing. Selain sebagai karyawati 

responden juga sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 1 anak dengan usia 2 

tahun.. 



Menurut responden karakteristik pekerjaan dibidang perhotelan adalah 

melayani dengan maximal, dan keramahan diutamakan. Bagi responden 

dengan karakteristik pekerjaan yang sedemikian rupa tidak menjadi tantangan 

tersendiri bagi responden, terkesan biasa saja. Bagi responden bekerja di hotel 

sangatlah menyenangkan, karena standart yang ditetapkan untuk kebersihan 

tidak serumit perusahaan lain sebagai contoh rumah sakit. 

Permasalahan yang Terjadi 

Selama bekerja di hotel tersebut responden tidak mengalami apa yang 

dinamakan konflik, semua berjalan dengan baik-baik saja, hanya terkadang 

mendapat teguran sedikit dari atasan kalau kebersihan kurang terjaga, karena 

responden sedang mengalami masalah dengan suami dan itu juga hanya 

terjadi sekali selama responden bekerja di perusahaan tersebut. Terkait dengan 

tuntutan pekerjaan bagi responden tidak berpotensi menimbulkan konflik bagi 

keluarga, semua dilandasi kepercayaan dan kejujuran.  

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden antara keluarga dan pekerjaan keduanya sama-sama 

penting, karena segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada keluarga. Dalam 

menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden bukanlah sebagai suatu 

masalah karena responden hanya menjalani semua apa adanya, dan bisa 

berjalan seimbang, hanya saja beberapa hal kecil terkadang dapat 

menimbulkan masalah. 



Bagi responden anak tetap prioritas utama, dan dengan adanya anak 

terkadang memang menimbulkan masalah terutama disaat anak sakit. 

Upaya yang dilakukan agar keluarga tetap baik hanyalah menerapkan 

adanya saling kepercayaan. Terkait dengan permasalahan yang terjadi. 

responden hanya ingin kesejahteraan karyawan diutamakan, dan adanya 

jaminan hari tua. Sejauh ini yang sudah dilakukan perusahaan dengan 

melakukan perkumpulan bersama antar keluarga karyawati, segala seuatu 

mereka yang memikirkan, sedang perusahaan hanya memfasilitasi. 

Analisis Responden 6 

Responden merupakan seorang karyawati yang melakukan segala 

sesuatunya tanpa menjadikan semua itu sebagai sebuah beban. Responden 

menjalani dengan apa adanya, menikmati apa yang menjadi tanggung 

jawabnya, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai karyawati. 

Permasalahan yang terjadi biasanya terkait dengan masalah interen 

dengan suami yang akhirnya terbawa kedalam pekerjaan, tetapi masih bisa 

diatasi oleh reponden, sehingga tidak terlalu berdampak kedalam pekerjaan. 

Bagi responden kepercayaan dan kejujuran adalah kunci agar tidak terjadi 

permasalahan yang cukup fatal bagi kehidupan responden, karena bagi 

responden lebih baik segala permasalahan dibicarakan agar tidak berlarut-

larut. 

 

 



7. Hasil Wawancara Responden 7 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang ketujuh adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang pendidikan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai Guru. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 5 

tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah tangga 

yang memiliki 1 anak dengan usia 4 bulan 

Menurut responden bekerja dalam dunia pendidikan sangatlah 

menyenangkan, karena dunia pendidikan menurut responden memiliki 

karakteristik dimana bekerja dengan penuh kesabaran dan kasih lebih 

diutamakan, selain itu sebagai guru responden bertanggung jawab mendidik 

muridnya dengan baik, dan tentunya seorang guru menjadi panutan bagi 

murid-muridnya. Dengan karakteristik pekerjaan yang seperti itu bagi 

responden merupakan tantangan tersendiri baginya, dimana kesabaran dituntut 

lebih dalam pengabdian ini. 

Permasalahan yang Terjadi 

Setiap pekerjaan selalu ada konflik, dalam dunia pendidikan konflik 

yang sering terjadi biasanya dengan murid, sebagai contoh kedisiplinan dalam 

menaati peraturan, kemudian kepatuhan dalam mengerjakan tugas, dimana 

terkadang murid sengaja untuk tidak melakukan tugas rumahnya. Dalam 

hubungannya dengan keluarga tidak dapat dipungkiri konflik pasti akan 



terjadi, tetapi hanya sebatas pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah, dan 

terkadang pembagian waktu yang menyulitkan.  

Untuk masalah keluarga sendiri terkadang juga berpotensi menimbulkan 

konflik di perusahaan, sebagai contoh : emosi yang sedang labil disaat 

mengajar diakibatkan sedang ada masalah dengan suami, sedangkan di 

sekolah seorang guru merupakan panutan bagi para muridnya, lalu responden 

mulai terpikirkan bagaimana persepsi para muridnya mengenai dirinya, 

sehingga responden berusaha sebisa mungkin untuk tidak membawa masalah 

keluarga ke pekerjaan agar tidak berdampak buruk bagi pekerjaannya. 

Menjalankan 2 peran yang berbeda bagi responden tidak menjadi suatu 

masalah asalkan semua dapat dijalankan sesuai dengan porsi masing-masing. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden untuk prioritas antara memilih keluarga atau pekerjaan, 

responden lebih menganggap bahwa keduanya sama-sama penting dan harus 

dijalankan secara seimbang tanpa mengorbankan keluarga. Responden 

beranggapan bahwa keluarga adalah tanggung jawab kepada Tuhan dan masa 

depan anak, sedangkan pekerjaan adalah sebagai tempat mencari pemasukan 

bagi kebutuhan keluarga. 

Dengan adanya anak responden tetap mengedepankan keluarga, Karena 

anak merupakan pemberian Tuhan yang sudah seharusnya dijaga dan dirawat, 

karena responden sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anak. 

Bagi responden kehadiran seorang anak tidak menimbulkan masalah dengan 



pekerjaan, justru member semangat untuk selalu bekerja keras untuk masa 

depan anak. 

Untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam keluarga reponden 

menerapkan ketertiban dalam pembagian waktu antara waktu untuk keluarga 

atau waktu untuk pekerjaan, bagi responden waktu bagi keluarga khusus 

untuk keluarga tidak untuk pekerjaan. 

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden hanya mengharapkan dari perusahaan untuk lebih memahami 

bawha responden memiliki hak untuk melayani keluarga tetapi juga tetap 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sejauh ini yang sudah dilakukan 

perusahaan dengan melakukan retret bersama guru-guru dan karyawan 

sekolah, kemudian rekreasi bersama karyawati beserta keluarga. 

Analisis Responden 7 

Responden merupakan seorang ibu rumah tangga yang beranggapan 

bahwa antara pekerjaan dan keluarga keduanya sama-sama penting yang 

tentunya harus dijalankan secara seimbang tanpa mengorbankan keluarga. 

Responden beranggapan bahwa keluarga adalah tanggung jawab kepada 

Tuhan dan masa depan anak, sedangkan pekerjaan adalah sebagai tempat 

mencari pemasukan bagi kebutuhan keluarga 

Beberapa masalah yang dihadapi responden biasanya terjadi dalam 

keluarga akibat beban kerja yang dimiliki antara lain berkurangnya waktu 

untuk keluarga, dan beberapa pekerjaan rumah yang terabaikan. Untuk 



meminimalisir masalah yang terjadi dalam keluarga reponden menerapkan 

ketertiban dalam pembagian waktu antara waktu untuk keluarga atau waktu 

untuk pekerjaan, bagi responden waktu bagi keluarga khusus untuk keluarga 

tidak untuk pekerjaan. 

 

 

8. Hasil Wawancara Responden 8 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang kedelapan adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang pendidikan, dan posisi jabatan responden sebagai Guru. Responden 

sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 14 tahun. Selain sebagai 

karyawati responden juga sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak 

dengan usia 4 tahun dan 6 tahun. 

Menurut responden karakteristik bekerja di dunia pendidikan antara lain 

dibutuhkan kerjasama, kedisiplinan, dan tentunya penguasaaan materi yang 

diajarkan dan dapat diterima oleh murid. Berdasarkan karakteristik pekerjaan 

yang seperti itu bagi reponden merupakan tantangan tersendiri bagi responden 

karena dituntut untuk disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi, selain itu 

juga perlu mengasah materi-materi yang diberikan, agar dapat disampaikan 

dan diterima dengan baik. 

Bagi reponden bekerja didunia pendidikan sangatlah menyenangkan 

karena selalu member peluang terus untuk terus belajar. 



Permasalahan yang Terjadi 

Konflik dalam dunia pendidikan biasanya terjadi antara responden 

dengan murid-murid yang susah untuk diberi tahu, tapi bagi responden itu 

merupakan hal yang biasa. Bagi responden terkait dengan beban pekerjaan 

yang dimilikinya terkadang berpotensi menimbulkan masalah bagi keluarga, 

dimana harus lembur untuk membuat rapor atau sebagainya, membuat waktu 

untuk keluarga sedikit berkurang.  

Begitu juga sebaliknya sebagai ibu rumah tangga terkadang juga 

berpotensi memberikan masalah terhadap pekerjaannya, sebagai contoh disaat 

anak sedang sakit sedangkan harus mengajar, menjadikan sebuah dilemma 

untuk lebih memprioritaskan kepada siapa. Sejauh ini permasalahan tersebut 

tidak terlalu sering terjadi, dan responden beranggapan asalkan semua 

berjalan dengan seimbang pasti permasalahan yang ada tidak berdampak 

kedalam keluarga maupun pekerjaan. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan tentunya 

terkadang menimbulkan sebuah konflik, sebagai contoh terkadang jika anak 

sudah selesai sekolah diajak untuk ikut ke sekolah, karena responden harus 

mengajar kembali, tetapi terkadang anak juga rewel disela-sela responden 

mengajar, sehingga menjadikan pikiran terpecah dua, dan tidak maksimal. 

Masalah yang biasanya muncul akibat beban pekerjaan yakni 

pembagian (manajemen) waktu, yang tentunya jika tidak pintar-pintar 

mengantisipasi dapat menimbulkan dampak bagi keluarga maupun pekerjaan. 



Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden keluarga dan pekerjaan sama-sama penting, sedangkan 

untuk prioritas responden lebih melihat pada urgensinya, jika ada kepentingan 

keluarga yang memang tidak bisa ditinggal maka responden lebih 

memprioritaskan kepada keluarga, tetapi jika ada urusan pekerjaan yang tidak 

bisa ditinggalkan seperti akreditasi, responden lebih mengutamakan 

pekerjaan. 

Dengan adanya anak memberikan prioritas lebih dari responden kepada 

keluarga, dan bagi responden anak bukanlah suatu masalah dalam 

kehidupannya, karena sudah kodrat seorang wanita untuk menjadi seorang 

ibu. 

Beberapa upaya yang sudah dilakukan responden untuk menjaga agar 

hubungan dengan keluarga tetap baik antara lain dengan menyelesaikan 

pekerjaan sekolah di sekolah dan tidak dibawa ke rumah, selain itu juga 

memberikan pengertian kepada anggota keluarga. 

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden tidak mengharapkan apa-apa dari perusahaan, melainkan menurut 

responden dirinyalah yang harus tahu diri, lebih pintar dalam membagi waktu. 

Sejauh ini yang sudah dilakukan perusahaan dengan melakukan rekreasi 

bersama karyawati dan keluarga. 

Analisis Responden 8 



Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang 

beranggapan bahwa antara keluarga dan pekerjaan sama-sama pentingnya, 

sedangkan untuk prioritas responden lebih melihat pada urgensinya. 

Masalah yang biasanya muncul akibat beban pekerjaan yakni 

pembagian (manajemen) waktu, yang tentunya jika tidak pintar-pintar 

mengantisipasi dapat menimbulkan dampak bagi keluarga maupun pekerjaan. 

 

 

9. Hasil Wawancara Responden 9 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang kesembilan adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang pendidikan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai Guru. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut selama 15 

tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah tangga 

yang memiliki 3 anak dengan usia 5,7, dan 11 tahun. 

Menurut responden karakteristik bekerja di dunia pendidikan antara lain 

dibutuhkan persiapan mengajar yang matang, harus terus mencari info dan 

media-media pembelajaran yang relevan dengan materi. Berdasarkan 

karakteristik pekerjaan bagi reponden bukan merupakan tantangan tersendiri 

bagi responden karena semua itu harus dirasakan, dilakukan, dinikmati, 

sehingga tidak membosankan, dan tentunya menjadi sangat menyenangkan 



karena dapat berkomunikasi langsung dengan siswa-siswa yang memiliki 

beragam karakter. 

Bagi reponden bekerja didunia pendidikan sangatlah menyenangkan 

karena itu merupakan pilihan sendiri, sejak kecil sudah senang dengan anak-

anak. 

Permasalahan yang Terjadi 

Konflik dalam dunia pendidikan biasanya terjadi antara responden 

dengan murid-murid selain itu juga bisa terjadi antar guru sendiri, sebagai 

contoh : perbedaan pendapat dalam penanganan siwa-siswi yang melanggar 

peraturan.  

Bagi responden terkait dengan beban pekerjaan yang dimilikinya tidak 

menjadikan sebuah masalah bagi keluarga, karena responden menerapkan 

prinsip masalah pekerjaan merupakan masalah pekerjaan, tidak 

dicampuradukkan dengan keluarga. Begitu juga sebaliknya masalah keluarga 

juga masalah keluarga tidak dicampuradukan, dan tentunya sudah dibicarakan 

sebelumnya sehingga keluarga dapat mengerti dan memahami. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda tentunya berpotensi 

menimbulkan masalah, tergantung bagaimana membagi waktu antara 

pekerjaan dengan keluarga. 

Responden tidak pernah mengalami masalah yang cukup berat karena 

dalam menghadapi masalah yang terjadi baik di sekolah maupun di keluarga 



responden dengan segera dibicarakan dengan pihak keluarga sehingga tidak 

berkepanjangan, dan semua berjalan baik. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Sejak awal bekerja responden sudah memiliki komitmen yang 

dibicarakan bersama bahwa pekerjaan responden sebagai guru, dan responden 

tidak memprioritaskan salah satu antara pekerjaan dan keluarga. Menurut 

responden keluarga dan pekerjaan semuanya penting, karena responden 

bekerja untuk keluarga, dan pekerjaan juga penting, selain menyalurkan 

hobby juga sebagai tempat mencari nafkah yang nantinya kembali untuk 

kehidupan keluarga. 

Bagi responden dengan adanya anak tidak menjadikan prioritas 

tersendiri, dan dengan adanya anak bukan merupakan sebuah masalah karena 

bisa dibicarakan dan adanya pengertian dari berbagai pihak.  

Upaya yang dilakukan responden  dalam menjaga hubungan dengan 

keluarga dengan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin dengan 

keluarga, makan bersama, jalan-jalan bersama keluarga.  

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden mengharapkan pihak pendidikan/sekolah sama-sama berbicara 

tentang waktu jam mengajar, supaya bisa lebih disesuaikan. 
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Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang 

beranggapan bahwa antara keluarga dan pekerjaan sama-sama pentingnya, 



Sejak awal bekerja responden sudah memiliki komitmen yang dibicarakan 

bersama bahwa pekerjaan responden sebagai guru, dan responden tidak 

memprioritaskan salah satu antara pekerjaan dan keluarga.  

Menurut responden keluarga dan pekerjaan semuanya penting, karena 

responden bekerja untuk keluarga, dan pekerjaan juga penting, selain 

menyalurkan hobby juga sebagai tempat mencari nafkah yang nantinya 

kembali untuk kehidupan keluarga. 

Responden tidak pernah mengalami masalah yang cukup berat karena 

dalam menghadapi masalah yang terjadi baik di sekolah maupun di keluarga 

responden dengan segera dibicarakan dengan pihak keluarga sehingga tidak 

berkepanjangan, dan semua berjalan baik. 

 

 

10. Hasil Wawancara Responden 10 

Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang kesepuluh adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang kesehatan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai perawat ICU. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut 

selama 8 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah 

tangga yang memiliki 2 anak dengan usia 2, dan 5 tahun.. 

Menurut responden karakteristik bekerja di dunia kesehatan dibutuhkan 

kesabaran ekstra dalam menghadapi pasien, karena responden bukan merawat 



orang sehat tetapi orang sakit yang tentunya memiliki banyak permintaan 

karena kondisi badannya yang tidak sehat. 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan yang seperti itu bagi reponden 

merupakan tantangan tersendiri karena responden tetap harus bersabar dan 

melayani pasien sebaik mungkin walau keadaan responden sedang tidak 

memungkinkan, terutama dalam keadaan yang sangat lelah karena pekerjaan 

sehari itu bertemu dengan banyak pasien yang bisa dikatakan rewel. 

Bagi reponden bekerja didunia kesehatan sangatlah menyenangkan 

karena itu merupakan pilihan sendiri, dan sudah berniat sedari dulu untuk 

menjadi perawat, karena responden merasa itu sebagai panggilan hati 

Permasalahan yang Terjadi 

Konflik dalam dunia kesehatan biasanya terjadi antara responden 

dengan pasien selain itu juga bisa terjadi antar rekan kerja sendiri, sebagai 

contoh konflik dengan pasien : jika bertemu pasien yang sangat rewel, 

terutama orang tua, dan tentunya sangat membuat responden kewalahan. 

Bagi responden terkait dengan beban pekerjaan yang dimilikinya tidak 

menjadikan sebuah masalah bagi keluarga, karena sejak awal responden sudah 

membicarakan kepada keluarga tentang konsekuensi pekerjaannya. Begitu 

juga sebaliknya masalah keluarga juga tidak terjadi karena adanya saling kerja 

sama antara responden dengan keluarga. 



Dalam menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden bukanlah 

suatu masalah, karena keluarga responden sudah sangat mengerti pekerjaan 

yang dilakukan oleh responden. 

Dalam kehidupan sehari-harinya responden tidak pernah mendapati 

masalah yang terjadi kepadanya, segala sesuatu responden serahkan kepada 

Tuhan, dan berdoa kunci utama, selain itu juga pengertian dari pihak keluarga 

sangat membantu responden dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat. 

 

 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden keluarga tetap nomor satu karena semua yang dilakukan 

responden demi keluarga semata. Keluarga merupakan anugerah dari Tuhan, 

yang tentunya tidak mudah untuk membinanya, dan pertanggung jawaban 

responden sangat besar dimata Tuhan, apalagi kalau sampai keluarganya tidak 

harmonis. 

Dengan adanya anak memberikan prioritas lebih dari responden kepada 

keluarga, dan bagi responden anak bukanlah suatu masalah dalam 

kehidupannya, karena sudah kodrat seorang wanita untuk menjadi seorang ibu 

untuk membesarkan dan mendidik anaknya. 

Bagi responden sesedikit apapun waktu yang ada bagi keluarga itu 

sangat dimanfaatkan responden untuk bersama dengan keluarganya, itu 



merupakan salah satu upaya agar hubungan mereka tetap baik, dan responden 

tetap memperhatikan perkembangan anaknya. 

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden tidak mengharapkan apa-apa dari perusahaan, melainkan menurut 

responden dirinyalah yang harus lebih pintar dalam membagi waktu baik bagi 

pekerjaan maupun keluarga 
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Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang 

beranggapan bahwa keluarga tetap nomor satu karena semua yang dilakukan 

responden demi keluarga semata. Keluarga merupakan anugerah dari Tuhan, 

yang tentunya tidak mudah untuk membinanya, dan pertanggung jawaban 

responden sangat besar dimata Tuhan, apalagi kalau sampai keluarganya tidak 

harmonis. 

Responden tidak pernah mengalami masalah yang cukup berat karena 

dalam kehidupan sehari-harinya responden selalu menyerahkan kepada 

Tuhan, dan berdoa kunci utama, selain itu juga pengertian dari pihak keluarga 

sangat membantu responden dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat. 
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Karakteristik Pekerjaan 



Responden yang kesebelas adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang kesehatan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai perawat UGD. Responden sudah bekerja dalam perusahaan tersebut 

selama 8 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu rumah 

tangga yang memiliki 1 anak berusia 4 tahun. 

Menurut responden karakteristik bekerja di dunia kesehatan dibutuhkan 

kesabaran ekstra dalam menghadapi pasien dan tentunya kesigapan dalam 

menghadapi pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat, karena tentunya 

pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat membutuhkan perawatan yang 

cepat agar tidak terlambat nantinya. 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan yang seperti itu bagi reponden 

merupakan tantangan tersendiri karena responden harus bersabar dan 

melayani pasien sebaik mungkin terutama harus cekatan agar pasien yang 

ditangani merasa nyaman dengan kondisinya yang sebenarnya sedang tidak 

nyaman. 

Bagi reponden bekerja didunia kesehatan sangatlah menyenangkan 

karena itu merupakan sebuah tantangan, setiap kali bertemu dengan pasien 

yang berbeda karakternya, dan tentunya berbeda penyakit yang dialaminya, 

membuat responden semakin belajar dan terus belajar. 

Permasalahan yang Terjadi 

Permasalahan yang terkadang dialami responden biasanya dengan 

pasien, dimana terkadang pasien marah jika penanganan yang dilakukan pihak 



UGD kurang cekatan, alhasil responden terkena amukan pasien,sedangkan 

resoponden juga sedang memiliki masalah dengan suami (keluarga). 

Terkadang jam kerja disaat shift malam hingga pagi membuat repot 

responden, terutama anak responden yang masih kecil terkadang suka rewel 

jika malam hari ibunya tidak di rumah apalagi kalau anak sedang sakit, 

membuat responden jadi memikirkan anak, sehingga pekerjaan menjadi 

sedikit terganggu. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden bukanlah 

suatu masalah, karena keluarga responden terutama suami mampu mengerti 

dan memahami pekerjaan dari responden. 

Masalah yang potensial terjadi adalah disaat anak sedang sakit 

sedangkan responden sedang bekerja, pikiran jadi tidak tenang, ingin segera 

pulang untuk menemui anak, dan saaat bekerja pekerjaan yang dilakukan jadi 

tidak maksimal. Jika tidak mungkin mengganti jadwal saat itu juga, maka 

responden akan selalu rutin menghubungi suami untuk menanyakan 

bagaimana keadaan anaknya. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden keluarga tetap yang utama karena semua yang dilakukan 

responden demi keluarga dan anaknya. Secara kodrati wanita dilahirkan untuk 

menjadi ibu, jadi responden tetap memikirkan keluarga diatas segalanya. 

Terutama jika anak sedang sakit responden akan segera berusaha mencari 

jadwal pengganti agar bisa menemani anaknya. 



Dengan adanya anak memberikan prioritas lebih dari responden kepada 

keluarga, dan bagi responden anak bukanlah suatu masalah dalam 

kehidupannya, karena anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga 

dan dirawat karena pertanggungan jawab kita terhadap Tuhan buakn terhadap 

suami atau keluarga, lebih besar resikonya. 

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden hanya mengharapkan dari pihak rumah sakit lebih memudahkan 

jika karyawati ingin cuti apalagi untuk kebutuhan mendesak yang berkaitan 

dengan keluarganya. Tetapi sejauh ini menurut responden perusahaan sudah 

baik dalam menangani kasus-kasus seperti itu. 
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Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang 

beranggapan bahwa keluarga tetap yang utama karena semua yang dilakukan 

responden demi keluarga dan anaknya. Secara kodrati wanita dilahirkan untuk 

menjadi ibu, jadi responden tetap memikirkan keluarga diatas segalanya. 

Terutama jika anak sedang sakit responden akan segera berusaha mencari 

jadwal pengganti agar bisa menemani anaknya. 

Permasalahan yang kadang terjadi adalah disaat anak sedang sakit 

sedangkan responden sedang bekerja, pikiran jadi tidak tenang, ingin segera 

pulang untuk menemui anak, dan pekerjaan jadi tidak maksimal. Jika tidak 

mungkin mengganti jadwal saat itu juga, maka responden akan selalu rutin 

menghubungi suami untuk menanyakan bagaimana keadaan anaknya. 
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Karakteristik Pekerjaan 

Responden yang keduabelas adalah seorang karyawati yang bekerja 

dibidang kesehatan, dalam perusahaan tersebut posisi jabatan responden 

sebagai perawat rawat inap. Responden sudah bekerja dalam perusahaan 

tersebut selama 5 tahun. Selain sebagai karyawati responden juga sebagai ibu 

rumah tangga yang memiliki 1 anak berusia 2 tahun. 

Menurut responden karakteristik bekerja di dunia kesehatan adalah 

kesabaran yang sangat diutamakan dalam menghadapi pasien, karena 

responden bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pasien. 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan yang seperti itu bagi reponden 

merupakan tantangan tersendiri karena responden tetap harus melayani pasien 

dengan sebaik mungkin dan tentunya mengesampingkan perasaa-perasaan 

yang tidak menyenangkan. 

Bagi reponden bekerja didunia kesehatan sangatlah menyenangkan 

karena itu merupakan pilihan sendiri, dan melakukan pelayanan memang yang 

diinginkan responden sejak awal, selain itu juga responden merasa memiliki 

keinginan besar terhadap sesama untuk saling membantu. 

Permasalahan yang Terjadi 



Beberapa permasalahan yang terjadi dan dialami oleh responden 

biasanya permasalahan dengan pasien, masalah dengan pasien merupakan hal 

yang biasa karena itu sudah menjadi resiko responden dan responden 

memahami bahwa pasien sedang dalam keadaan tidak sehat dan tentunya 

memiliki banyak permintaan agar keadaan pasien lebih baik, tetapi pasien 

orang tua biasanya lebih rewel dibandingkan pasien lainnya sedangkan 

responden juga sedang memiliki masalah dengan keluarga (suami) membuat 

responden tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya. 

Dalam menjalankan dua peran yang berbeda bagi responden bukanlah 

suatu masalah, karena keluarga responden mampu mengerti dan memahami 

pekerjaan dari responden, dan tentunya mendukung apa yang dilakukan 

responden. 

Selama ini masalah yang dialami responden hanya bersifat 

permasalahan kecil saja dengan pasien dan tentu sering terjadi dalam 

pekerjaannya. Tetapi responden tidak terlalu mempermasalahkan hal itu 

karena itu sudah menjadi resiko yang harus responden terima disaat 

mengambil keputusan untuk menjadi seorang perawat. 

Prioritas dalam Hidup dan Upaya yang Dilakukan 

Bagi responden antara keluarga dan pekerjaan keduanya sama-sama 

penting, saling melengkapi, karena apa yang dilakukannya sudah tentu untuk 

keluarga, dan sebagai wanita sudah tabiatnya memang sebagai ibu rumah 

tangga yang tentunya harus bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. 



Dengan adanya anak tentu memberikan prioritas lebih kepada keluarga, 

bagi responden anak bukanlah suatu masalah dalam kehidupannya, karena 

anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik 

Dengan menjalankan dua peran yang berbeda secara bersamaan 

responden hanya tidak mengharapkan apa-apa dari pihak rumah sakit karena 

responden sudah merasa sangat siap dengan keputusan responden untuk 

menjadi seorang perawat dan upaya perusahaan untuk meminimalisir work-

family conflict melalui pembagian shift untuk karyawati sudah baik, sehingga 

lebih fleksibel. 
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Responden merupakan karyawati dan ibu rumah tangga yang 

beranggapan bahwa antara keluarga dengan pekerjaan tidak ada keistimewaan 

satu sama lain, semua berjalan beriringan dan tentunya saling mengisi. 

Responden tidak pernah mengalami masalah yang cukup berat karena 

permasalahan yang biasa terjadi dengan responden hanyalah permasalahan 

kecil dengan pasien yang terkadal memiliki banyak permintaan yang 

sebenarnya itu tidak harus dilakukan oleh pasien, responden sangat mengerti 

bahwa itu semua dilakukan pasien semata-mata untuk mendapatkan 

kenyamanan yang diinginkan oleh pasien. 
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