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ABSTRAK

Rr. Wistri Podang Wijayanti, 110810056, Makna Kerja pada Ibu yang Bekerja 
sebagai Petugas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran makna kerja 
pada ibu yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya dan 
menjelaskan proses pembentukan makna kerjanya. Dimensi-dimensi teori makna 
kerja dan kategori makna kerja dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh 
gambaran dan proses pembentukan makna kerja pada partisipan.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Unit analisis pada penelitian ini adalah makna kerja pada ibu yangbekerja 
sebagai petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan 
pada anggota Srikandi Baruna Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang 
telah dipilih sebanyak 3 orang, yaitu dua orang komandan regu Srikandi dan satu 
orang anggota awal Srikandi. Pemilihan partisipan dilakukan berdasarkan ciri-
ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik penggalian data pada penelitian 
ini menggunakan metode wawancara yang disertai dengan pedoman umum 
wawancara.  
 Hasil penelitian ini adalah partisipan 1 memaknai pekerjaannya sebagai 
cara untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan jabatan/status sosial dan 
sebagai cara untuk beribadah kepada Tuhan. Partisipan 2 memaknai 
pekerjaannya sebagai cara untuk mendapatkam penghasilan, aktualisasi diri dan 
sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Tuhan karena membantu orang 
lain. Partisipan 3 memaknai pekerjaannya sebagai cara untuk mendapatkan 
penghasilan dan sebagai cara untuk memenuhi tujuan hidupnya yakni bermanfaat 
bagi orang lain dan mendapat amal kebaikan dari Tuhan. Pemaknaan kerja pada 
ketiga partisipan mengalami penambahan/perubahan seiring dengan 
penambahan tanggungjawab pada pekerjaannya. Pada awalnya ketiga partisipan 
memaknai pekerjaannya hanya sebagai suatu cara untuk menambah penghasilan 
demi membantu perekonomian keluarga, namun setelah ketiga partisipan 
menjalani pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran, ketiga partisipan 
memberikan pemaknaan yang lebih besar terhadap pekerjaannya yakni pada 
partisipan 1 memaknai pekerjaannya sebagai cara untuk mendapat jabatan/status 
sosial dan beribadah kepada Tuhan. Partisipan 2 menambah pemaknaannya 
terhadap pekerjaan sebagai cara untuk aktualisasi diri dan mendapat pahala dari 
Tuhan dengan membantu orang lain. Partisipan 3 menambah pemaknaannya 
terhadap pekerjaan sebagai cara untuk memenuhi tujuan hidupnya yakni 
bermanfaat membantu banyak orang serta mendapat amal kebaikan dari Tuhan. 
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