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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konflik Peran Ganda 

1. Pengertian Konflik Peran Ganda 

Lestari (2012), konflik merupakan suatu ketidakcocokan baik karena 

berlawanan maupun karena perbedaan. Menurut Ermawati (2016), Peran ganda 

merupakan beberapa peran yang dimiliki oleh satu orang dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. Menurut Greenhaus dan Beutell (1985), mengemukan bahwa 

konflik peran ganda adalah suatu bentuk konflik peran dalam diri seseorang yang 

muncul karena adanya tekanan peran dari pekerjaan yang bertentangan dengan 

tekanan peran dari keluarga.  

Frone, Russell & Cooper (1992) mendefinisikan konflik pekerjaan keluarga 

sebagai konflik peran di mana di satu sisi ia harus melakukan pekerjaan di luar dan 

di sisi lain harus memperhatikan keluarga secara utuh, sehingga sulit membedakan 

antara pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga mengganggu pekerjaan. 

Pekerjaan mengganggu keluarga, artinya sebagian besar waktu dan perhatian 

dicurahkan untuk melakukan pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk 

keluarga. Sebaliknya, keluarga mengganggu pekerjaan berarti sebagian besar waktu 

dan perhatiannya digunakan untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga 

mengganggu pekerjaan. Konflik pekerjaan-keluarga ini terjadi ketika kehidupan 

rumah seseorang berbenturan dengan tanggungjawabnya di tempat kerja, seperti 

masuk kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas harian, atau kerja lembur. Demikian 
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juga tuntutan kehidupan rumah yang menghalangi seseorang untuk meluangkan 

waktu untuk pekerjaannya atau kegiatan yang berkenaan dengan kariernya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

konflik peran ganda adalah suatu bentuk konflik peran dalam diri seseorang yang 

muncul disebabkan adanya tekanan peran dari pekerjaan yang bertentangan dengan 

tekanan peran dari keluarga, yang mana di satu sisi ia harus melakukan pekerjaan 

diluar rumah dan di sisi lain harus memperhatikan keluarga secara utuh. 

2. Jenis-Jenis Konflik Peran Ganda 

Greenhaus dan Beutell (1985) Terdapat dua jenis konflik yang membedakan 

dan yang biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu work-family conflict 

dan family-work conflict :  

a. Konflik Pekerjaan-Keluarga (work-family conflict)  

Konflik pekerjaan-keluarga biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha 

memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh 

kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya atau 

sebaliknya. 

b. Konflik Keluarga-Pekerjaan (family-work conflict)  

Keluarga adalah kesatuan dari sejumlah orang yang saling berinteraksi dan  

berkomunikasi dalam rangka menjalankan peranan sosial mereka sebagai suami, 

istri, dan anak-anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran ini 

ditentukan oleh masyarakat, tetapi peranan dalam tiap keluarga diperkuat oleh 
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perasaan-perasaan. Perasaan-perasaan tersebut sebagai berkembangnya 

berdasarkan tradisi dan sebagian berdasarkan pengalaman dari masing- masing 

anggota keluarga.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam konflik peran 

ganda terdapat dua jenis konflik yaitu konflik pekerjaan-keluarga dan konflik 

keluarga-pekerjaan. Yang mana antara pekerjaan dan keluarga apabila tidak bisa 

berjalan dengan baik dan seimbang maka akan muncul yang namanya konflik peran 

ganda. 

3. Dimensi Konflik Peran Ganda 

Greenhaus dan Beutell (1985) menyatakan bahwa terdapat tiga macam 

konflik peran ganda yaitu :   

a. Time-based conflict 

Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau 

pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya 

(pekerjaan dan keluarga), yang meliputi pembagian waktu, energi dan kesempatan 

antara  peran pekerjaan dan rumah tangga. Dalam hal ini, menyusun jadwal 

merupakan hal yang sulit dan waktu terbatas saat tuntutan dan perilaku yang 

dibutuhkan untuk memerankan keduanya tidak sesuai.  

Time-based conflict dapat terjadi dalam dua bentuk, yang pertama yaitu 

tuntutan waktu pada satu peran membuat seseorang tidak dapat memenuhi 

tuntutan peran yang lain, yang kedua adanya konflik waktu yang membuat 
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seseorang tidak mampu untuk berkonsentrasi pada satu peran meskipun sudah 

berusaha memenuhi tuntutan peran lainnya. 

b. Strain-based conflict 

Strain-based conflict terjadi pada saat tekanan dari salah satu peran yang 

mempengaruhi kinerja peran lainnya. Ketegangan yang dihasilkan oleh salah satu 

peran membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan peran lainnya. 

Contoh dari Strain-based conflict adalah seseorang yang seharian bekerja, 

tentunya akan merasakan lelah sehingga membuatnya sulit untuk duduk dengan 

nyaman menemani anaknya dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Ketegangan 

peran ini bisa termasuk stress, tekanan darah meningkat, kecemasan, keadaan 

emosional, dan sakit kepala. 

c. Behaviour-based conflict  

Behaviour-based conflict yaitu konflik yang muncul ketika satu tingkah laku 

efektif untuk satu peran namun tidak efektif jika digunakan untuk peran yang lain. 

Ketidak efetifan tingkah laku ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

individu akan akibat dari tingkah lakunya kepada orang lain. Behaviour-based 

berhubungan dengan  ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang 

diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik peran ganda 

akan terjadi apa bila kesulitan membagi waktu, salah satu peran mempengaruhi 

peran yang lain, serta tidak sesuainya prilaku dengan  harapan dari kedua peran. 
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B. Dukungan Sosial 

1. Pengertian Dukungan Sosial  

Baron dan Byrne (2003) menyatakan dukungan sosial merupakan 

kenyamanan yang diberikan oleh teman atau anggota keluarga baik secara fisik 

maupun psikologis. Dukungan sosial juga dapat dilihat dari banyaknya kontak 

sosial yang terjadi atau yang dilakukan individu dalam menjalin hubungan dengan 

sumber-sumber yang ada di lingkungan.  

Sarason (dalam Smet 1994) menyatakan dukungan sosial adalah adanya 

interaksi interpersonal yang ditunjukkan dengan memberikan bantuan pada 

individu lain, dimana bantuan itu umumnya diperoleh dari orang yang berarti bagi 

individu yang bersangkutan. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, 

bantuan tingkah laku, ataupun materi yang didapat dari hubungan sosial akrab yang 

dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai.  

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

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

nyata, atau tindakan yang didapat karena kehadiran orang lain dan mempunyai 

manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. Menurut Schwarzer and 

Leppin (dalam Smet, 1994) dukungan sosial dapat dilihat sebagai fakta sosial atas 

dukungan yang sebenarnya terjadi atau diberikan oleh orang lain kepada individu 

dan sebagai kognisi individu yang mengacu pada persepsi terhadap dukungan yang 

diterima. 
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Sarafino (1998) menyatakan bahwa setiap orang menerima berbagai jenis 

dukungan dari teman, keluarga dan orang lain dalam kehidupan mereka. Dukungan 

sosianl biasanya cenderung mengurangi tres masyarakat dan memberi manfaat pada 

kesehatan mereka.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat di simpulkan 

bahwa dukungan sosial adalah dukungan yang atau bantuan berasal dari orang yang 

memiliki hubungan sosial akrab dengan idividu yang menerima bantuan. 

Ketersedian orang lain sebagai sumbar daya yang dapat diberikan kenyamanan fisik 

dan psikologis yang didapat melalui interaksi dengan orang lain sehingga individu 

tersebut merasa dicintai, diperhatikan dan dihargai. 

2. Bentuk-bentuk Dukungan Sosial 

House (dalam smet, 1994) mengungkapkan ada empat dukungan sosial, yaitu: 

a. Dukungan Emosional, yaitu mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan (misalnya umpan balik, 

penegasan).   

b. Dukungan Penghargaan, yaitu terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) 

positif untuk orang itu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan orang-orang 

lain, misalnya orang-orang kurang mampu atau lebih buruk kedaannya 

(menabah harga diri). 



20 
 

c. Dukungan Instrumental, yaitu mencakup batuan langsung, seperti kalau 

orang-orang memberi pinjaman uang kepada orang itu atau menolong dengan 

pekerjaan pada waktu mengalami stress. 

d. Dukungan Informatif, yaitu mencakup pemberian nasehat, petunjuk-

petunjuk, saran-saran, informasi atau umpan balik.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah 

dukungan atau bantuan yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial 

akrab dengan individu yang menerima bantuan berupa infomasi, tingkah laku 

tertentu, ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan 

merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai. 

C. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Ormrod (2008) menyatakan bahwa efikasi diri adalah penilaian seseorang 

tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan prilaku tertentu atau mencapai 

tujuan tertentu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bandura (1997) yang 

mendefenisikan efikasi diri sebagai keyakinan akan kemampuan individu untuk 

dapat mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk 

mencapai suatu hasil yang diinginkan. 

Alwisol (2009) menyatakan efikasi diri adalah penilaian diri, apakah dapat 

melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa 

mengerakan sesuatu dengan yang dipersyaratkan. Orang yang ekspektasi efikasinya 

tinggi (percaya bahwa dia dapat mengerjakan sesuai dengan tuntutan situasi) dan 
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harapan hasilnya realistik (memperkirakan hasil dengan kemampuan diri) orang itu 

akan bekerja keras dan bertahan mengerjakan tugas sampai selesai. 

Baron dan Byrne (2003) menyatakan efikasi diri adalah keyakinan seseorang 

akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang diberikan, mencapai 

tujuan, atau mengatasi sebuah hambatan. Menurut Santrock (2007), efikasi diri 

merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan memproduksi 

hasil positif.  

Judge dan Erez (dalam Gufron dan Risnawita, 2012) mengungkapkan bahwa 

efikasi diri dapat membawa pada perilaku yang berbeda diantara individu dengan 

kemampuan yang sama karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, 

pengatasan masalah, dan kegigihan dalam berusaha.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

efikasi diri adalah merupakan keyakinan atau kepercayaan individu dalam 

melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu 

sehingga menghasilkan sesuatu yang menguntungkan baik bagi dirinya sendiri 

maupun bagi orang lain degan tujuan yang positif. 

2. Dimensi Efikasi Diri 

Efikasi diri bersifat spesifik dalam tugas dan situasi yang dihadapi, artinya 

individu dapat memiliki keyakinan yang tinggi pada satu tugas atau situasi tertentu, 

namun pada tugas dan situasi lain tidak. efikasi diri bersifat kontekstual, artinya 

bergantung pada konteks yang dihadapi. Pada umumnya, efikasi diri akan 
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memprediksi dengan baik suatu tampilan yang berkaitan erat dengan keyakinan 

tersebut.  

Bandura (1977) membagi efikasi diri menjadi tiga dimensi yang perlu 

diperhatikan apabila hendak mengukur keyakinan diri seseorang yaitu: 

a. Dimensi tingkat (Level / Magnitude) 

Dimensi ini mengacu pada derajat kesulitan tugas individu, yang mana 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Penilaian efikasi diri pada setiap 

individu akan berbeda-beda, baik pada saat menghadapi tugas yang mudah atau 

tugas yang sulit. Ada individu yang memiliki efikasi diri tinggi hanya pada tugas 

yang bersifat mudah dan sederhana, namun ada pula yang memiliki efikasi diri 

tinggi pada tugas yang bersifat sulit dan rumit. Individu dapat merasa mampu 

melakukan suatu tugas mulai dari tugas yang sederhana, agak sulit, dan teramat 

sulit. Hal ini akan disesuaiakan dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk 

memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing tingkat atau 

tingkat tuntutan tugas dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepandaian atau 

kecerdikan, usaha, ketepatan, produktifitas, dan pengaturan diri (self regulation) 

b. Dimensi Generalisasi (Generality)  

Generality menjelaskan keyakinan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas 

tertentu dengan tuntas dan baik. Disini setiap individu memiliki keyakinan yang 

berbeda-beda sesuai dengan tugas-tugas yang berbeda pula. Ruang lingkup tugas-

tugas yang dilakukan bisa berbeda dan tergantung dari persamaan derajat 

aktivitas, kemampuan yang diekspresikan dalam hal tingkah laku, pemikiran dan 
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emosi, kualitas dari situasi yang ditampilkan dan sifat individu dalam tingkah laku 

secara langsung ketika menyelesaikan tugas. 

c. Dimensi kekuatan (Strength) 

Dimensi strength ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan 

seseorang terhadap keyakinannya. Tingkat efikasi diri yang lebih rendah mudah 

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang melemahkannya. Sedangkan 

orang yang memiliki efikasi diri yang kuat akan tekun dalam meningkatkan 

usahanya meskipun dijumpai pengalaman yang memperlemahnya.  

Berdasarkan beberapa teori dan penjelasan efikasi diri di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan atas kemampuan diri sendiri untuk 

menjalankan prilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. 

D. Kerangka Berfikir 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori House 

untuk dukungan sosial, teori teori Bandura untuk efikasi diri dan teori Greenhaus 

dan Beutell untuk konflik peran ganda. 

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.  

Menyandang status single parent tidaklah mudah karena pada saat yang sama 

seorang single parent harus berperan ganda. Menurut Mailany & Sano (2013) 
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menjadi single parent, baik karena kematian maupun perceraian ternyata mengalam 

permasalahan terutama permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang 

biasanya ditanggulangi bersama pasangan hidup, sekarang mereka harus mencari 

sendiri demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. 

Seorang single parent tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan 

peran ganda yang harus ia jalani, hal ini disebut dengan konflik peran ganda. 

Menurut Hermayanti (2014), Jika seorang ibu yang sedang menjalankan peran 

ganda tersebut kurang mampu dalam melakukan keseimbangan antara karir dan dan 

rumah tangga, seperti kurang mampunya mengatur waktu dan tidak adanya 

kemampuan pengaturan peran yang baik, maka akan menimbulkan sebuah tekanan 

peran dari pekerjaan dan lingkungan keluarga, yang mana antara satu sama lainnya 

saling bertentangan sehingga akan menimbulkan sebuah konflik peran ganda.  

Greenhaus dan Beutell (1985) menyatakan konflik peran ganda merupakan 

suatu bentuk konflik peran dalam diri seseorang yang muncul karena adanya 

tekanan peran dari pekerjaan yang bertentangan dengan tekanan peran dari 

keluarga. Upaya untuk mengurangi timbulnya konflik peran ganda ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber positif yang ada di sekitar individu 

yaitu salah satunya dukungan sosial. dukungan sosial dapat menurangi konflik 

peran ganda, menurut Rahmadita (2013) seorang wanita mampu mengatasi konflik 

peran ganda dengan baik jika memiliki dukungan sosial yang baik pula. dukungan 

sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan 

keinginan untuk meningkatkan prestasi kerja. 
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House (1994), mengungkapkan ada empat aspek dukungan sosial, yaitu 

dukungan emosional, yaitu dukungan emosi (dukungan ini mencakup empati 

kepedulian dan perhatian kepada seseorang), terkait dengan single parent ketika 

mengalami konflik peran ganda dan single parent tersebut yang tidak mampu 

menghadapi konflik peran gandanya, ada orang lain yang akan membantunya dan 

memberikan bantuan sehingga single parent tersebut mampu menghadapi konflik 

peran ganda yang ia hadapi.  

Dukungan sosial dalam bentuk pemberian informasi (nasehat, petunjuk dan 

saran) akan dapat memberikan support pada single parent manakala dia 

menghadapi suatu masalah dalam peran gandanya. Selanjutnya dukungan 

penghargaan (dorongan untuk maju, perbandingan positif), dan dukungan 

instrumental (dukungan ini mencakup bantuan langsung berupa waktu dan materi) 

akan dapat mengurangi  dan menghibur single parent ketika mendapatkan suatu 

masalah dalam peran gandanya. 

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 

sebagai seorang janda pun masih kerap menjadi masalah. Dukungan berupa 

perhatian, penghargaan, adanya pengakuan mengenai keberadaan mereka sebagai 

orang tua tunggal bukan sebagai seorang janda, 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). 
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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 

keluarga dapat membuat individu merasa diperhatikan, nyaman, diperdulikan dan 

dicintai oleh keluarga sehingga individu akan lebih mampu menghadapi 

masalahnya dengan lebih baik.  

Efikasi diri juga sangat penting bagi single parent yang mengalami konflik 

peran ganda. Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

akan memiliki keyakinan mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan 

menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu dalam 

berbagai bentuk dan tingkat kesulitan (Adicondro & Alfi, 2011). 

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri adalah kepercayaan pada 

kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pencapaian hasil tertentu. Bandura juga mengatakan efikasi diri 

merupakan keyakinan akan kemampuan individu untuk dapat mengorganisasi dan 

melaksanakan serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai suatu 

hasil yang diinginkan. Dengan demikian jika mengacu kepada konsep efikasi diri 

yang dikemukakan oleh Bandura (1997), maka efikasi diri dalam konflik peran 

ganda adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki individu tentang 
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kemampuan atau kompetensinya yang muncul dari dalam dirinya untuk 

mengahadapi masalah dan tekanan dari peran ganda yang di alami oleh single 

parent. 

Efikasi diri sebagai bagian dari kepribadian diasumsikan akan mempengaruhi 

konflik yang terjadi dalam diri individu, dimana konflik terjadi ketika seseorang 

harus melaksanakan perannya secara multi peran dan adanya tuntutan untuk 

memenuhi tanggung jawab peran dalam pekerjaannya yang akan menghalangi 

pemenuhan tanggung jawab peran dalam keluarganya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dan 

efikasi diri akan sangat berpengaruh bagi konflik pera ganda single parent. Hal ini 

dikarenakan dukungan sosial dapat dianggap sebagai sesuatu keadaan yang 

bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya. 

Yang mana dari keadaan tersebut seorang single parent akan mengetahui bahwa 

orang lain memperhatikan, menghargai, dan mencintainya. Selain itu, efikasi diri 

juga sangat mempengaruh bagi konflik peran ganda single parent, hal ini 

dikerenakan single parent dengan efikasi yang tinggi ia akan berusaha lebih keras 

untuk mengatasi tantangan yang ada dan ia akan mampu menghadapi dan 

menyelesaikan tugas yang sudah berperan ganda, sedangkan single parent dengan 

efikasi diri rendah akan menganggap dirinya tidak mampu mengerjakan segala 

sesuatu yang ada disekitarnya dan cenderung mudah menyerah.  
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E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat hubungan antara dukungan 

sosial dan efikasi diri dengan konflik peran ganda pada single parent”. 


