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INTISARI 

 

Dalam perkembangan zaman seorang wanita tidak lagi berada pada wilayah domestic yang 

selalu berkutat pada peran tradisional. Saat ini wanita juga dapat berada pada wilayah publik 

yang langsung memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengembangkan peran mereka. 

Peran tradisional yang telah melekat pada wanita membuat mereka hanya menjadi tokoh kedua 

dalam suatu rumah tangga dan di masyarakat. Namun dengan tuntutan akan kebutuhan pada diri 

wanita tersebut dan keluarganya mereka mampu masuk pada wilayah publik. Bahkan mereka 

mampu berperan dalam profesi yang di dominsi oleh laki-laki, salah satunya adalah profesi 

polisi. Profesi polisi selalu diidentikkan dengan pekerjaan yang tidak lepas dengan kekerasan dan 

penggunaan kekuatan. Pada saat wanita memilih untuk berprofesi sebagai polisi tentunya mereka 

tidak bisa di lepaskan peran tradisional yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Polisi wanita 

harus bisa menjalankan kedua peran tersebut dengan baik agar tidak terjadi konflik pada diri 

mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Sehingga peran polisi wanita yang di jalankan pada 

kedua wilayah tersebut dapat berjalan seimbang. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana konflik peran gender terjadi pada polisi wanita serta penyebab konflik 

peran gender tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini yaitu polisi wanita yang 

telah berkeluarga dan yang belum menikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara. Untuk keabsahan data yang digunakan teknik triangulasi teori. 

Dari penelitian ini didapatkan bahwa konflik yang terjadi pada polisi wanita dimulai pada saat 

mereka memulai memutuskan memilih profesi tersebut. Sebagai wanita mereka ingin mandiri 

dan memiliki kontribusi dalam keluarga. Namun secara bersamaan adanya keinginan dari 

keluarga yang ingin memaksakan kehendak pada dirinya. Wanita yang memiliki konflik tersebut 

mengalami kebimbangan dan kepasrahan pada saat menentukan pilihannya untuk memilih 

profesi yang sebelumnya mereka ketahui secara pasti. Mereka juga merasa bersalah pada saat 

lebih memperioritaskan pada pekerjaan daripada keluarganya. Mereka memiliki alasan sendiri 

pada saat harus meninggalkan peran mereka sebagai isteri dan ibu bagi anak-anak mereka. 

Bahwa peran sebagai polisi wanita memiliki sanksi yang tegas jika mereka melanggar dalam 

peran tersebut serta adanya tanggung jawab yang lebih besar. Dan hal tersebut akan pengaruh 

pada keberadaan mereka pada wilayah public. Hal yang lain adalah pada saat polisi wanita ingin 

mengembangkan karir dalam profesinya mereka tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri. 

Mereka harus meminta saran dan pendapat dari suami atau anak mereka. Bahkan mereka akan 

merasa bersalah jika lebih mementingkan pekerjaan dari pada peran mereka sebaga isteri dan ibu 

bagi anak-anak mereka. mereka merasa dengan belum berkeluarga memiliki kebebasan dalam 

pengembangan karir.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

A women in globalization not only exist in domestic region but also exist in public region wich 

reality they gives opportunity to develop their existeancy. Traditional role make women just 

become the second person in her family and society. But with ordered form her needs and her 

family a women can go into the public region successfully. Formore, she can using her ability in 

some job who means as worker of this job mayority. For example the police. We can identity the 

police as job always use hardness and strongness. When women has a choise to working police 

absolutely she can’t leaves her role in traditional region wich since she borned. A police women 

must be run both of that existeancy as well so that no conflict happen to her self and other person 

beside her. Because of that, this research had been done to know what the solving and causes 

gender role conflict. 

This research is qualitative research. The subject was women police wich have family and single. 

Data collection technique used interview. For validity check, the writer used triangulation theory. 

From this research writer found the conflict happened to a women police start from decide to 

working as police. She became a career women who has contribution in her family. But, both of 

them, her family wishes make the judge for herself. She has doubt and gave up to choose the job 

mistaken when her job be a priorty than her family. She has one reason when must leave her 

exictancy as wife an mother. Become a women police, she should be wise, strong, for the who 

refuse the rule police department, she need more responsibility to working as women police. 

That existancy avoid her in public region. On the other a women police is developing her career 

but she can’t decide it herself. She must talk with her husband or her children to advice for 

choice. Further more she feel so sadness if her career become opurtunity then her family. She can 

develop herself and her career before get married 

 


