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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir separuh dari seluruh kehidupan seseorang dilalui dengan

bekerja. Tanggapan individu terhadap pekerjaan berbeda-beda dengan

berbagai perasaan dan sikap. Saat ini, peran perempuan telah bergeser dari

peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran tradisional

untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini

perempuan memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang

kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan

yang tinggi. Secara tradisional, peran perempuan seolah dibatasi dan

ditempatkan dalam posisi pasif yaitu perempuan hanyalah pendukung karir

suami. Peran perempuan yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus

rumah tangga membuat perempuan identik dengan pengabdian kepada suami

dan anak. Sementara perempuan modern dituntut untuk berpendidikan tinggi,

berperan aktif, dan kritis (Health Woman, 2008).

Perempuan tidak lagi membatasi perannya sebagai ibu rumah tangga

semata, namun mulai banyak juga yang berpartisipasi sebagai tenaga kerja

aktif di luar rumah. Perempuan yang telah menikah mempunyai peran dalam

keluarga sebagai istri, sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Ini yang pada

umumnya dirasakan sebagai tugas utama dari seorang perempuan yang telah

berkeluarga. Namun dengan masuknya perempuan menikah ke dalam dunia

kerja, maka bertambah pula perannya menjadi karyawati selain juga tetap
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berperan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga (Mufida, 2008).

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah semakin

banyaknya perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

untuk membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain didorong oleh

kebutuhan ekonomi keluarga, juga perempuan semakin dapat

mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan

ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk

berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan

perekonomian keluarga dan juga ingin mengembangkan karirnya.

Data Pusat Statistik (2014), menyebutkan bahwa jumlah perempuan

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Riau cenderung naik,

tapi sempat terjadi penurunan pada tahun 2012, namun secara umum jumlah

perempuan yang bekerja di Propinsi Riau sebagai Pegawai Negeri Sipil

menunjukkan peningkatan sejak tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2012,

terdapat perempuan bekerja sebanyak  54.941 jiwa di Propinsi Riau. Jumlah

tersebut sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu 55.500 jiwa.

Faktor-faktor yang mendasari peningkatan partisipasi ibu dalam dunia

kerja masih terus dipelajari dan diteliti oleh para ahli ekonomi, sosiologi dan

sejarah. Namun ada beberapa faktor yang sering disebutkan. Pertama,

peningkatan jumlah ibu yang bekerja sering dihubungkan dengan pencapaian

tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Faktor tersebut juga disebutkan oleh

Almquist dan Nieva, bahwa perempuan yang memiliki tingkat jenjang

perguruan tinggi akan cenderung untuk bekerja daripada yang tidak memiliki
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pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Matlin, 2012). Faktor lain adalah

meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan pada lapangan pekerjaan

yang didominasi oleh perempuan, sehingga menyebabkan peningkatan

partisipasi ibu dalam bekerja (Dubeck & Borman, 1996).

Keberhasilan ibu dalam bekerja nantinya akan lebih mampu

mengarahkan ibu bekerja mencapai kesejahteraan psikologis. Menurut Ryff

(1989) kesejahteraan psikologis merupakan realisasi dan pencapaian penuh

dari potensi individu, dimana individu dapat menerima segala kekurangan

dan kelebihan dirinya, mandiri, mampu membina hubungan yang positif

dengan orang lain, dapat menguasai lingkungannya dalam arti mampu

memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan keinginannya, memiliki tujuan

dalam hidup, serta terus mengembangankan pribadinya.

Kesejahteraan psikologis ibu yang rendah dapat mempengaruhi

perannya dalam keluarga. Menurut Ryff (1989), kesejahteraan psikologis

yang rendah, dapat menjadikan seseorang merasa tidak puas terhadap diri

sendiri, kurang percaya terhadap hubungan dengan orang lain, tidak mampu

bekerjasama, kekhawatiran terhadap harapan dan evaluasi dari orang lain,

merasa tidak mampu untuk mengubah dan meningkatkan situasi, tidak peduli

dengan kesempatan di lingkungan sekitar, tidak meyakini bahwa hidup ini

berarti, kurang memiliki keinginan untuk berkembang dan tumbuh.

Dalam penelitian yang dilakukan Lakoy (2009), perempuan menikah

yang bekerja cenderung kurang sejahtera secara psikologis daripada

perempuan bekerja yang belum menikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa
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faktor dalam pernikahan antara lain adalah, lamanya usia pernikahan,

memiliki lebih dari satu anak dan kesulitan dalam mempertahankan hubungan

dengan pasangannya.

Kesejahteraan psikologis bukan hanya kepuasan hidup dan

keseimbangan antara efek positif dan negatif, namun kesejahteraan psikologis

melibatkan persepsi dari keterlibatan dengan tantangan-tantangan selama

hidup, artinya individu yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah

individu yang yakin mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang terkait

kehidupan (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002).

Ibu bekerja yang merasa sejahtera akan mampu memperluas

persepsinya di masa mendatang dan mampu membentuk jati dirinya sendiri.

Adanya perasaan sejahtera dalam diri akan membuat ibu bekerja mampu

bertahan serta memaknai kesulitan yang dialami sebagai pengalaman

hidupnya, meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental yang positif, dan

pertumbuhan diri.

Keterlibatan perempuan yang bekerja sudah banyak membawa efek

terhadap peran perempuan  dalam kehidupan keluarga. Adanya peran ganda

yang dimiliki ibu bekerja dapat memberikan efek positif dan negatif. Hyde

(dalam Mufida, 2008) mengatakan bahwa sebenarnya semakin banyak peran

yang disandang oleh seseorang, semakin baik kesejahteraan psikologisnya

karena dengan banyaknya peran yang dimiliki dapat meningkatkan harga diri,

status sosial dan identitas sosial.

Di sisi lain, memegang peran yang banyak bagi ibu bekerja, juga
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dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu munculnya work family conflict.

Greenhaus dan Beutell (1985) mendefinisikan work family conflict sebagai

sebuah bentuk dari konflik antar peran yaitu tekanan atau ketidakseimbangan

peran antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam rumah. Ibu bekerja

kerap kali merasakan perasaan bersalah kepada anak-anaknya, untuk menebus

rasa bersalah tersebut ibu bekerja tetap melaksanakan kewajiban akan

tugasnya sebagai ibu rumah tangga, meskipun merasakan kelelahan fisik

setelah bekerja seharian di kantor. Melihat efek negatif yang ditimbulkan,

maka hal ini tentu saja akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu

bekerja (Marettih, 2013).

Triaryati (2003) mengungkapkan bahwa peran ganda sebagai pekerja

maupun ibu rumah tangga mengakibatkan tuntutan yang lebih dari biasanya

terhadap perempuan karena terkadang perempuan menghabiskan waktu tiga

kali lipat dalam mengurus rumah tangga dibandingkan dengan pasangannya

yang bekerja pula. Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 13

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jam kerja bagi laki-laki dan perempuan

di Indonesia adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1

(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Jika kondisi

seperti ini berlangsung terus, maka akan menyebabkan ibu bekerja memiliki

sedikit waktu untuk mengurus rumah tangganya karena banyak waktu yang

dihabiskan untuk bekerja.

Ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan keterbatasan

waktunya tidak mungkin bagi dirinya untuk sekaligus menjadi ibu rumah
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tangga secara maksimal, kalau mereka tidak pandai-pandai menyeimbangkan

tugasnya tersebut, akhirnya mereka keteteran dan dalam beberapa kasus ada

juga yang memilih salah satu di antara dua bidang tersebut, maka akan

menimbulkan dilema bagi ibu bekerja (Anaroga, 2009). Untuk itu dukungan

keluarga sangat diperlukan bagi ibu bekerja.

Kesejahteraan psikologis memang pada bagaimana individu mampu

menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Kesejahteraan psikologis

memiliki enam dimensi, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan

orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan

pribadi. Dilihat dari salah satu dimensi kesejahteraan psikologis yang

diungkapkan oleh Ryff (1989) yaitu hubungan positif dengan orang lain

menunjukkan adanya hubungan kesejahteraan psikologis dengan dukungan

keluarga. Dukungan keluarga merupakan faktor yang penting bagi ibu

bekerja. Kurangnya dukungan keluarga membuat peran ibu bekerja tidak

optimal, karena terlalu banyak yang masih harus dikerjakan sementara dirinya

juga merasa lelah sesudah bekerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malhotra (2005), menunjukkan

bahwa pentingnya dukungan keluarga untuk menghindari terjadinya konflik

pada ibu bekerja sehingga terhindar dari tekanan yang ditimbulkan oleh

situasi. Dalam hal ini caranya yaitu dengan pembagian kerja yang tepat dalam

rumah tangga dan tanggung jawab membesarkan anak dan dukungan yang

dapat memungkinkan para profesional untuk memberikan kontribusi yang

bermanfaat dan efektif di rumah serta tempat kerja.
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House (dalam Smet, 1994), menjelaskan dukungan keluarga sebagai

persepsi seseorang terhadap dukungan potensial yang diterima dari

lingkungan, dukungan keluarga tersebut mengacu pada kesenangan yang

dirasakan sebagai penghargaan akan kepedulian serta pemberian bantuan

dalam konteks hubungan yang akrab. Sarafino (1998) berpendapat bahwa

dukungan keluarga adalah suatu kesenangan, perhatian, penghargaan, ataupun

bantuan yang dirasakan dari orang lain atau kelompok. Dengan dukungan

keluarga, tugas yang tadinya terasa berat menjadi ringan dan membahagiakan.

Di Indonesia, penelitian tentang dukungan keluarga dan kesejahteraan

psikologis belum banyak dilakukan, terlebih lagi pada subjek ibu bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, dukungan keluarga yang

diterima oleh ibu bekerja sangat berpegaruh dalam memberikan fungsi-fungsi

sosial dan psikologis yang penting bagi ibu bekerja dibandingkan suaminya

yang bekerja. Walaupun suaminya bekerja, mereka tidak dituntut untuk

mengurus rumah tangga dan merawat anak, karena pada umumnya mengurus

rumah tangga dan merawat anak adalah pekerjaan istri (Sears, 2001).

Fenomena yang didapat melalui wawancara singkat mengenai

dukungan keluarga pada 3 orang ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (10 Oktober 2014), diketahui

bahwa sebagian besar ibu bekerja tersebut lebih memprioritaskan gajinya

untuk kebutuhan keluarga. Selain itu, mereka juga mengalami kelelahan fisik

karena masih ada tanggung jawab lain di luar pekerjaannya sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), yaitu: mengurus anak, menjemput anak pulang sekolah,
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memasak, berbelanja keperluan rumah dan melakukan kewajiban rumah

tangga lainnya. Ada juga dari mereka memilih meminta bantuan kepada

keluarganya untuk meringankan bebannya, seperti untuk menjaga anaknya

ketika mereka bekerja.

Selain Pegawai, perempuan bekerja yang sekaligus menjadi ibu rumah

tangga juga tidak jarang akan mengalami stres, baik stres dari pekerjaan

ataupun mengurus rumah tangga, karena ibu bekerja dituntut untuk bisa

membagi waktu di  luar perannya sebagai ibu rumah tangga. Ibu bekerja juga

mengeluhkan tentang kurangnya waktu mengurus rumah tangga dan juga

kurang waktu untuk tidur (Taylor, 2009). Dalam penelitian yang dilakukan

Ratnawati (2008), kesibukan ibu bekerja di kantor membuat ibu bekerja

kurang waktu untuk tidur dan kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan

rumah tangga. Saat ini terjadi, biasanya kantor menjadi prioritas dan rumah

tangga mulai terabaikan karena tuntutan kantor dinilai lebih rill dan akan

mendapat sanksi secara langsung ketika tidak melaksanakannya.

Bertemunya dua peran sekaligus yang terjadi pada ibu bekerja akan

menciptakan tekanan-tekanan psikologis yang akan berdampak pada

rendahnya kesejahteraan psikologis pada ibu bekerja tersebut. Apabila

tekanan-tekanan tersebut terjadi secara terus menerus maka akan

menyebabkan menurunya kehidupan rumah tangga atau keluarga dan

mengganggu aktivitas bekerja. Penurunan kualitas hubungan dalam keluarga

inilah yang menyebabkan kondisi keluarga yang kurang harmonis

(Widyaningrum, 2012).
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Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (2015), Pegawai

Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pelaksana pemerintah untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan kelancaran pembangunan nasional yang

terutama ditentukan oleh kualitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

untuk melaksanakan semua kewajibannya. Dengan posisi yang demikian,

maka ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung

jawab besar atas pekerjaannya dan perannya sebagai seorang ibu rumah

tangga, untuk itu sangat diperlukan sekali dukungan keluarga bagi ibu

bekerja.

Dukungan keluarga merupakan kekuatan bagi ibu bekerja untuk

mengurangi tekanan-tekanan yang didapatkan dalam bekerja di luar rumah

ataupun di rumah. Melalui dukungan keluarga, diharapkan ibu bekerja dapat

mencapai kesejahteraan psikologis. Berangkat dari masalah yang telah

dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara

lebih mendalam tentang dukungan keluarga dan kesejahteraan psikologis

pada ibu bekerja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian  yang telah dipaparkan di atas, maka  rumusan

masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan

keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada ibu bekerja?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan

keluarga dengan kesejahteraan psikologis pada ibu bekerja.



10

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan teori

kesejahteraan psikologis dari Ryff adalah penelitian yang dilakukan oleh

Sukma Adi Amawidyati dan Muhana Sofiati Utami (2007) yang berjudul

religiusitas dan psychological well being pada korban gempa. Penelitian ini

dilakukan di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan

jumlah subjek 66 orang korban gempa. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dan

psychological well being (r = 0,505; p<0,05). Religiusitas memiliki pengaruh

terhadap psychological well being korban gempa sebesar 25,5%. Persamaan

penelitian yaitu pada metode penelitian menggunakan  kuantitatif dan salah

satu variabel penelitian, yaitu psychological well being.

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan Susanti (2012) yang

berjudul hubungan harga diri dan psychological well being pada wanita lajang

ditinjau dari bidang pekerjaan. Penelitian ini dilakukan pada subjek berusia

35-60 tahun yang bekerja di bidang akademik dan non-akademik sebanyak 60

subjek. Metode penelitian menggunakan metode Kuantitatif dengan teknik

korelasional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan

positif antara harga diri dan psychological well being, baik pada subjek yang

bekerja di akademik maupun non-akademik. Subjek yang bekerja di

akademik, nilai signifikannya 0,000 dan r = 0,772. Subjek yang bekerja di

non-akademik didapat nilai signifikan 0,000 dan r = 0,799. Persamaan
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penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan

menggunakan variabel psychological well being.

Meskipun kedua penelitian ini membicarakan kesejahteraan

psikologis, tetapi belum ada yang membahas tentang dukungan keluarga

dengan kesejahteraan psikologis pada ibu bekerja, sehingga kedua penelitian

ini dapat dijadikan rujukan dan memberikan peluang untuk meneliti tema yang

sama dengan mengambil kesejahteraan psikologis pada ibu yang bekerja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan

memberikan masukan pada perspektif pengembangan ilmu pengetahuan

dibidang psikologi, khususnya psikologi klinis, psikologi positif dan

psikologi keluarga mengenai dukungan keluarga dan kesejahteraan psikologis

pada ibu bekerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada ibu bekerja

mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan

psikologis. Penelitian ini juga dapat memberi informasi bagi keluarga,

maupun kerabat, bahwa dukungan dari mereka dapat meningkatkan

kesejahteraan psikologis pada ibu bekerja, dan bagi ilmuan psikologi dapat

melihat seberapa besar kontribusi dukungan keluarga terhadap kesejahteraan

psikologis pada ibu bekerja.


