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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu yang berkeluarga tentunya sangat mendambakan kehidupan yang 

harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. 

Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap individu dalam 

menuntun keluarganya. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keluarga 

tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya (Fahlevi 2013).  

Setiap orang tidak dapat terus menerus hidup dengan pasangannya baik 

karena keterpaksaan ataupun pilihan sendiri. Apa bila dalam suatu keluarga peran 

ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi didapat maupun sebaliknya, maka keluarga 

tersebut berubah dari keluarga utuh menjadi keluarga orang tua tunggal. Ketiadaan 

patner menyebabkan kehidupan keluarga dengan orang tua tunggal pasti akan 

mengalami perubahan dan berhadapan dengan masalah-masalah baru yang harus 

diatasi oleh seorang diri (Haninah 2014). 

Keluarga pada umumnya memiliki dua sosok penanggung jawab dalam 

segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga. Tentu bukan 

sebuah pilihan, ketika tatanan ideal itu kemudian tidak dapat berjalan dengan baik 

dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu jika terdapat susunan keluarga yang tidak 

lengkap seperti hanya memiliki ayah atau ibu saja maka akan dapat menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan dalam mendidik anak dan fungsi keluarga kurang 

dapat berjalan dengan baik (Fahlevi, 2013). 
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Single parent merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekitar 

kita. Bentuk struktur keluarga yang memiliki perbedaan pada struktur keluarga pada 

umumnya yaitu ayah, ibu dan anak, namun pada fenomena ini sudah terjadi 

perubahan pada struktur keluarga. Menurut Mailany dan Sano (2013). Fenomena 

yang selalu dijumpai sekarang  adalah semakin banyaknya keluarga yang tidak utuh 

seperti tanpa ayah atau tanpa ibu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

perceraian, kematian pasangan, kehamilan di luar nikah maupun keinginan untuk 

tidak menikah dan memutuskan untuk mengadopsi anak. 

Seseorang yang menyandang status single parent tidaklah mudah karena pada 

saat yang bersamaan single parent harus berperan ganda. Pada situasi seperti ini 

seorang single parent harus berjuang sendiri didalam kehidupannya dan 

mempunyai dua kedudukan atau fungsi sekaligus dalam keluarganya. Menurut 

Mailany & Sano (2013), menjadi single parent baik karena kematian maupun 

perceraian ternyata mengalami permasalahan terutama permasalahan ekonomi. 

Permasalahan ekonomi yang biasanya ditanggulangi bersama pasangan hidup, 

sekarang harus dicari sendiri demi kelangsungan hidup. Peran ganda yang dirasakan 

oleh single parent ada yang dapat menikmati peran gandanya, namun ada yang 

merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-persoalan rumit kian berkembang 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Hermayanti (2014), menyatakan seorang individu yang sedang menjalankan 

peran ganda maka akan kurang mampu dalam melakukan keseimbangan antara 

pekerjaan dan rumah tangga, seperti kurang mampu mengatur waktu dan tidak 

adanya kemampuan pengaturan peran yang baik, sehingga akan menimbulkan 
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sebuah tekanan peran dari pekerjaan dan lingkungan keluarga, yang mana antara 

peran satu dengan peran yang lainnya saling bertentangan sehingga akan 

menimbulkan sebuah konflik peran ganda.  

Konflik peran ganda didefinisikan sebagai suatu bentuk konflik peran dalam 

diri seseorang yang muncul karena adanya tekanan peran dari pekerjaan yang 

bertentangan dengan tekanan peran dari keluarga dan terdapat tiga macam konflik 

peran ganda yaitu Time-based conflict, strain-based conflict dan Behaviour-based 

conflict (Greenhaus dan Beutell, 1985). 

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada subjek dengan inisial NS yang 

dilakukan di rumah subjek pada tanggal 06 September 2017, diketahui bahwa 

subjek ditinggal oleh suaminya karena suatu persoalan yang subjek enggan untuk 

menceritakannya. Subjek memiliki satu orang anak laki-laki berumur lima tahun, 

dan subjek bekerja sebagai ART. Subjek merasa berat untuk menjalankan hidupnya 

karena selain merasa kecewa dengan suaminya, ia harus mencari nafkah untuk 

kelanjutan hidupnya dan anaknya. 

 “rumitlah sar, pagi-pagi aku harus kerumah kak iyus, mencuci baju. 

Kadang-kadang sarapan Aput tidak sempat aku buat. Siap nyuci baju aku 

pulang sebentar untuk masak ala kadarnya saja, dah itu masak untuk kak iyus 

lagi. untung saja rumah kak iyus tak seberapa jauh dari rumahku. Kalau 

sedang kerja, Aput aku titip rumah neneknya, kalau bawa tempat kerja, segan 

dengan kak iyus ”. 

 

Hasil wawancara ini sesuai dengan penelitian Layliyah (2013) yaitu, 

“Perjuangan Hidup Single Parent” bahwa Single parent adalah gambaran seorang 

perempuan tangguh, yang mana segala hal berkenaan dengan rumah tangga 

ditanggung sendiri, mulai dari membereskan rumah hingga mencari nafkah 
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keluarga dilakoni sendiri. Mengacu dari dimensi konflik peran ganda yang 

dikemukakan oleh Greenhaus dan Beutell (1985), maka subjek NS mengalami 

konflik peran ganda dalam dimensi Time-based conflict yang mana waktu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) 

mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan dan 

keluarga). Hal ini dapat dilihat dari tugas Single Parent mengasuh, membesarkan, 

dan mendidik anak-anak, Single Parent juga  harus menjadi tulang punggung 

keluarga dalam mencari nafkah.  

Layliyah (2013), menyatakan bahwa wanita single parent harus pandai 

membagi waktu, melengkapi statusnya sebagai ayah dan ibu sekaligus. Perannya 

sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga kecil yang dimilikinya. Kemandirian 

dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan secara mandiri untuk keluarga 

kecilnya. Selain itu harus menafkahi kebutuhan hidup dalam keluarganya. 

Wawancara juga dilakukan pada subjek dengan nama inisial bapak SD, 

dilakukan di rumah peneliti pada tanggal 07 September 2017, yang mana subjek 

memiliki seorang anak laki laki yang sekarang kelas 2 SMP. Subjek bekerja sebagai 

nelayan, terkadang sekali berlayar bisa sampai 7-10 hari. Dalam keadaan seperti ini 

biasanya subjek menitip anaknya di rumah saudara atau orang tuanya.  

“Kelauik bemalam ko kadang ado sampai sepuluh hari, jufri tompek enek nyo 

lah selamo uwak poi. Kalau tak kojo uwak macam mano nak biaya dio 

sekolah, iko dah nasib dah (sekali berlayar terkadang sampai sepuluh hari, 

selama berlayar jufri dititip di tempat neneknya. Kalau kita tidak bekerja 

bagaimana membiayai sekolah jufri, ini sudah suratan takdir)”. 
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Subjek SD menyatakan bahwa subjek mengalami konflik peran ganda karena 

terlalu lamanya subjek harus mencari nafkah sedangkan anaknya memerlukan 

perhatian dari subjek, sehingga hal ini akan menimbulkan rasa bersalah dan tekanan 

tersendiri bagi subjek. Mengacu dari dimensi konflik peran ganda yang 

dikemukakan oleh Greenhaus dan Beutell (1985), maka subjek SD mengalami 

konflik peran ganda dalam dimensi strain-based conflict yang mana hal ini terjadi 

pada saat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran lainnya. 

Ketegangan yang dihasilkan oleh salah satu peran membuat seseorang sulit untuk 

memenuhi tuntutan peran lainnya. 

Konflik peran ganda dapat terjadi baik pada pria maupun pada wanita, serta 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara  konflik peran ganda pekerja formal dan 

informal. Hal ini disebabkan karena pekerjaan di sektor informal juga memiliki jam 

kerja yang relatif panjang dan tugas pekerjaan yang berlimpah, sehingga dapat  

memunculkan konflik peran ganda (Dwiyanti dan Rahardjo, 2016). 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain 

yang dalam realitanya menunjukkan bahwa manusia selalu berinteraksi dengan 

orang lain. Dalam banyak hal, individu memerlukan keberadaan orang lain untuk 

saling memberi perhatian, membantu, mendukung dan bekerja sama dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. Menurut Mahmudi dan Suroso (2014) manusia 

merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya dalam 

masyarakat. Menurut Kurnia (2015), Manusia merupakan mahluk sosial yang 

memiliki berbagai kepentingan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu pernah 

dihadapkan dengan sebuah konflik. 
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Orang tua tunggal pada umumnya menyatakan bahwa dukungan sosial yang 

mereka terima masih sangat minim dan terbatas, selain karena merasa adanya 

isolasi sosial, mereka pun menyatakan bahwa anggapan miring mengenai status 

mereka sebagai seorang janda pun masih kerap menjadi masalah. Dukungan berupa 

perhatian, penghargaan, adanya pengakuan mengenai keberadaan mereka sebagai 

orang tua tunggal, bahkan dukungan secara nyata pun terkadang mereka butuhkan 

seperti kehadiran langsung untuk membantu baik secara materi maupun non materi 

berupa saran, informasi dan nasehat (Aprilia, 2013). 

Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga dapat mengurangi konflik 

peran ganda, karena dukungan sosial memainkan peranan penting pada proses 

pekerjaan baik di luar rumah maupun dalam rumah sebagai ibu. Dukungan sosial 

merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerangkan bagaimana 

hubungan sosial menyumbang manfaat bagi kesehatan mental atau kesehatan fisik 

individu, (Apollo & Cahyadi, 2012). Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), tidak 

adanya dukungan dalam unit keluarga dapat berkontribusi pada konflik peran 

ganda.  

Konflik peran yang disebabkan karena adanya ketegangan dari satu peran 

akan dapat mempersulit dan menghambat untuk peran lainnya. Seseorang  yang 

mendapat dukungan sosial akan mengalami hal-hal positif dalam hidupnya, 

mempunyai self esteem yang tinggi dan self concept yang lebih baik, serta 

kecemasan yang lebih rendah. Menurut Utami (2013), dukungan emosional yang 

diberikan oleh keluarga seperti rasa empati, selalu ada mendampingi individu ketika 

mengalami permasalahan, dan keluarga menyediakan suasana yang hangat di 
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keluarga dapat membuat individu merasa diperhatikan, nyaman, diperdulikan dan 

dicintai oleh keluarga sehingga individu akan lebih mampu menghadapi 

masalahnya dengan lebih baik.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, single parent sangat 

membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya terutama dari 

significant other (orang yang berarti penting atau terdekat). Dukungan sosial dapat 

dianggap sebagai sesuatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh 

dari orang lain yang dapat dipercaya. Dari keadaan tersebut individu akan 

mengetahui bahwa orang lain memperhatikan, menghargai, dan mencintainya. 

Menurut Cobb (dalam Smet, 1994) orientasi sukyektif yang memperlihatkan bahwa 

dukungan sosial itu terdiri atas informasi yang menuntun orang meyakini bahwa ia 

diurus dan disayangi. 

Gottlieb (dalam Smet, 1994: 135) menyatakan dukungan sosial terdiri dari 

informasi atau nasehat verbal maupun non verbal, bantuan nyata, atau tindakan 

yang didapat karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau 

efek perilaku bagi pihak penerima. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh 

Sarafino (2011) bahwa dukungan sosial mengacu pada memberikan kenyamanan 

pada orang lain, merawatnya, atau menghargainya. 

Dukungan sosial merupakan hubungan yang sifatnya menolong disaat 

individu sedang mengalami persoalan atau kesulitan, baik berupa informasi dan 

bantuan nyata, sehingga membuat individu merasa diperhatikan bernilai, dan 

dicintai. Dukungan sosial ini dapat diperoleh dari teman, keluarga, atau orang yang 

ada di sekitar individu (Handono dan Bashori, 2013). 
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Konflik peran ganda akan berhubungan dengan tekanan peran yang 

bercampur dengan tekanan peran yang lain. Bandura, (1997)  menyatakan bahwa 

seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan lebih percaya bahwa ia 

mampu mencapai kinerja meskipun ada tekanan pada pekerjaan. Dengan demikian 

single parent yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan berusaha bekerja secara 

maksimal, sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan karena seseorang yang 

memiliki efikasi diri tinggi akan mengerjakan pekerjaan dengan 

mempertimbangkan konsekuensi kesalahan, sebaliknya jika efikasi diri rendah 

maka ia akan mengalami tekanan  dalam pekerjaannya. 

Pernyataan tentang efikasi diri ini di dukung oleh hasil penelitian  Handayani 

(2008) yaitu “dampak komitmen organisasi, self efficacy terhadap konflik peran dan 

kinerja karyawati PT. HM Sampoerna tbk. di Surabaya” hasil analisis data 

menunjukkan bahwa uji kausalitas self-efficacy terhadap konflik peran 

menghasilkan nilai positif signifikan atau dapat diterima. Hasil tersebut senada 

dengan pendapat Ghufron & Risnawita (2012) bahwa efikasi diri adalah keyakinan 

sesorang mengenai kemampuannya dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang 

muncul dalam hidupnya. 

Perilaku yang efektif dan tepat dalam satu peran tetapi tidak dapat berjalan 

dengan baik dan efektif saat dipindahkan keperan lainnya. Semakin besar atau 

tinggi efikasi diri seseorang maka akan semakin tinggi pula pencapaian kinerja. 

Efikasi diri rendah berkemungkinan akan menghalangi seseorang dari mencoba 

suatu tugas walaupun individu tersebut mengetahui bahwa pelaksanaan tugas itu 

akan mendatangkan hasil yang dikehendaki (Handayani, 2008).  
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Fitriana, Hisyam & Suwardi (2015), menyatakan seseorang dengan efikasi 

diri tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah 

kejadian-kejadian disekitarnya. Dalam setuasi yang sulit, orang dengan efikasi yang 

tinggi  akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Efikasi diri menghasilkan nilai positif dan signifikan dapat diterima terhadap 

kinerja, yang mana emakin besar atau tinggi efikasi diri seseorang maka akan 

semakin tinggi pula pencapaian kinerja. efikasi diri rendah berkemungkinan akan 

menghalangi seseorang dari mencoba suatu tugas walaupun individu tersebut 

mengetahui bahwa pelaksanaan tugas itu akan mendatangkan hasil yang 

dikehendaki (Handayani, 2008). 

Single parent yang memiliki dukungan sosial yang kuat, yaitu dukungan 

emosional, penghargaan, informasi, maupun instrumental, maka akan 

memunculkan afek positif dan membuat Single parent merasa diperhatikan dan 

dihargai. Afek yang positif yaitu merasa diperhatikan dan dihargai akan membantu 

untuk meningkatkan efikasi diri Single parent baik dalam dimensi tingkat, 

generalisasi maupun kekuatan, sehingga Single parent akan mampu mengahadapi 

konflik peran ganda. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin 

mengetahui dan tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah judul: 

“hubungan dukungan sosial dan Efikasi Diri dengan konflik peran ganda single 

parent ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “apakah ada hubungan antara dukungan sosial dan efikasi diri dengan 

konflik peran ganda pada single parent?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan ada atau tidak adanya hubungan antara dukungan sosial dan efikasi 

diri dengan konflik peran ganda pada single parent. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai konflik peran ganda sudah pernah diteliti oleh peneliti-

peneliti terdahulu dengan karakteristik yang relatif sama meskipun terdapat 

perbedaan pada kriteria subjek, jumlah subjek, posisi variabel, dan tempat 

penelitian. Penelitian yang akan dilakukan mengenai hubungan dukungan sosial 

dan Efikasi Diri dengan konflik peran ganda single parent ”. 

1. Apollo & Cahyadi (2012) dengan judul “Konflik Peran Ganda Perempuan 

Menikah yang Bekerja ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga dan 

Penyesuaian Diri”, hasil penelitian ini membuktikan bahwa dukungan sosial 

keluarga dan penyesuaian diri mempunyai hubungan negatif yang sangat 

signifikan dengan tingkat konflik peran ganda perempuan menikah yang 

bekerja. Besarnya dukungan sosial keluarga dan tingginya penyesuaian diri 
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dapat menekan munculnya konflik peran ganda perempuan menikah yang 

bekerja. 

2. Rahmadita (2013) dengan judul “hubungan antara konflik peran ganda dan 

dukungan sosial pasangan dengan motivasi kerja pada karyawati di rumah 

sakit abdul rivai-berau” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang 

wanita yang mampu mengatasi konflik peran ganda dengan baik memiliki 

dukungan sosial yang baik pula mengarah pada motivasi kerja yang lebih 

tinggi. Selain itu motivasi kerja pada karyawati  tidak terlepas dari pengaruh 

dan dukungan dari keluarga terutama suami bagaimana suami mempu 

memberikan kenyamanan dan ikut membantu dalam kegitan istri baik di 

rumah maupun di kantor. Kuncinya adalah kesepakatan untuk mau berbagi 

peran, misalnya dalam pengasuhan anak, mengambil rapot anak yang tidak 

selalu harus dilakukan oleh wanita. Namun sekali-kali suami juga bisa 

menggantikan peran wanita tersebut hal itu pun akan berdampak positif bagi 

wanita, anak dan keluarga itu sendiri sehingga orangtua bisa lebih 

bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan, dan memperoleh motivasi 

yang tinggi untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 

3. Handayani (2008) dengan judul “Dampak Komitmen Organisasi, Self 

Efficacy terhadap Konflik Peran dan Kinerja Karyawati PT. Hm Sampoerna 

Tbk. di Surabaya” hasil dari penelitian ini menunjukkan efikasi diri 

berpengaruh positif terhadap konflik peran pada karyawan wanita. Artinya, 

seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan akan mengerjakan 

pekerjaan dengan mempertimbangkan konsekuensi kesalahan, sebaliknya 
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jika self efficacy nya rendah maka ia akan mengalami tekanan  atau stress 

pada pekerjaannya. 

4. Rahma (2011) dengan judul “Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial 

Dengan Penyesuaian Diri Remaja di Panti Asuhan” Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel  efikasi diri dan dukungan 

sosial memiliki pengaruh yang signifikan dengan penyesuaian diri. Hasil 

penelitian ini juga menemukan bahwa secara terpisah, variabel efikasi diri 

memberikan pengaruh positif terhadap penyesuaian diri remaja yang tinggal 

di panti asuhan. Hal ini berarti, semakin tinggi efikasi diri maka semakin 

tinggi penyesuaian diri remaja yang tinggal di panti asuhan. Hasil penelitian 

ini juga menyebutkan bahwa dukungan sosial memberikan pengaruh positif 

terhadap penyesuaian diri remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi penyesuaian diri 

remaja yang tinggal di panti asuhan. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut menjadi 

referensi bagi peneliti karena di anggap masih relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan subjek yang digunakan, dalam hal 

ini peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dan 

efikasi diri dengan konflik peran ganda single parent. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah alat ukur yang 

baru mengenai dukungan sosial, efikasi diri dan konflik peran ganda. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang ingin meneliti baik mengenai dukungan sosial, efikasi diri 

maupun konflik peran ganda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi single parent yang 

mengalami konflik peran ganda, untuk dapat meningkatkan dan 

mempertahankan efikasi diri untuk mengurungi konflik peran ganda yang 

dialami. 

b. Bagi para pembaca, dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya 

dukungan sosial dan efikasi diri bagi single parent, agar seseorang yang 

menyandang status single parent dapat menghadapi dan dapat mengatasi 

konflik peran ganda yang dialami. 


