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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan Psikologis

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis

Kesehatan mental dikaitkan dengan tidak adanya gangguan psikologis

daripada psikologis yang berfungsi positif (Ryff, 1989). Karena itu, orang-

orang lebih mengenal kesehatan mental dengan istilah tidak adanya penyakit

daripada berada dalam kondisi well-being. Well-being didefinisikan sebagai

derajat seberapa jauh seseorang dapat berfungsi secara optimal (Ryan & Deci,

2001).

Huppert (2009) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis adalah

hidup yang berjalan dengan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan

yang baik dan berfungsi secara efektif. Orang-orang dengan kesejahteraan

psikologis yang tinggi memiliki perasaan senang, mampu, mendapat

dukungan dan puas dengan kehidupannya. Selain itu, Huppert (2009) juga

memasukkan kesehatan fisik yang lebih baik dimediasi oleh pola aktivasi

otak, efek neurokimia dan faktor genetik.

Ryan & Deci (2001) mengidentifikasikan dua pendekatan pokok

untuk memahami kesejahteraan psikologis. Pertama, kesejahteraan psikologis

difokuskan pada kebahagiaan, dengan memberi batasan dengan batas-batas

pencapaian kebahagiaan dan mencegah dari kesakitan. Fokus yang kedua

kesejahteraan psikologis adalah batasan menjadi orang fungsional secara

keseluruhan  atau utuh, termasuk cara berfikir yang baik dan fisik yang sehat.
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Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis penting untuk dilakukan

karena nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat

seseorang dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya (Ryff,

1995). Ryff mengajukan beberapa literatur untuk mendefinisikan psikologis

yang berfungsi positif yaitu Rogers menyebutnya dengan istilah fully

functioning person, Maslow menyebutnya dengan konsep self-actualized

person, dan Jung mengistilahkannya dengan individuasi, serta Allport

menyatakannya dengan konsep maturity (Ryff, 1989).

Ryff (1989) mencoba merumuskan pengertian kesejahteraan

psikologis dengan mengintegrasikan teori psikologi klinis, psikologi

perkembangan dan teori kesehatan mental. Teori psikologi klinis tersebut

adalah konsep aktualisasi diri dari Maslow, konsep kematangan dari Allport,

konsep fully functioning person dari Roger, dan konsep individual dari Jung.

Dari teori-teori psikologi perkembangan, Ryff merujuk pada teori tahapan

psikososial dari Erikson. Ryff juga merujuk konsep kriteria kesehatan mental

positif dari Jahoda, sehingga akhirnya Ryff menyimpulkan bahwa individu

berusaha berpikir positif tentang dirinya meskipun mereka sadar akan

keterbatasan-keterbatasan dirinya.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, Ryff (1989) mendefinisikan

kesejahteraan psikologis sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki

sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat

keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan

dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, serta
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berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Menurut Diener (1984),

kesejahteraan psikologis merupakan perasaan subjektif dan evaluasi individu

terhadap dirinya sendiri. Kesejahteraan psikologis dapat menjadi gambaran

mengenai level tertinggi dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang

diidam-idamkannya sebagai mahluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang

untuk hidupnya.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan

bahwa kesejahteraan psikologis adalah suatu keadaan dimana ibu bekerja

mampu menerima keadaan dirinya, membentuk hubungan yang hangat

dengan orang lain, mampu mengontrol lingkungan, memiliki kemandirian,

tujuan hidup dan mampu mengembangkan diri.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang antara

lain:

a. Faktor Demografis

Beberapa faktor demografis yang mempengaruhi kesejahteraan

psikologis antara lain sebagai berikut:

1) Usia

Ryff dan Keyes (1995) mengemukakan bahwa perbedaan usia

mempengaruhi perbedaan dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis.

Dalam penelitiannya ditemukan bahwa dimensi penguasaan lingkungan

dan dimensi otonomi mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia,

terutama dari dewasa muda hingga madya. Dimensi hubungan positif
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dengan orang lain juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia.

2) Jenis kelamin

Sejak kecil stereotipe gender telah tertanam dalam diri, anak laki-

laki digambarkan sebagai sosok yang agresif dan mandiri, sementara itu

perempuan digambarkan sebagai sosok yang pasif dan tergantung, serta

sensitif terhadap perasaan orang lain (Papalia dkk., 1998). Tidaklah

mengherankan bahwa sifat-sifat stereotipe ini akhirnya terbawa oleh

individu sampai individu tersebut dewasa. Sebagai sosok yang

digambarkan tergantung dan sensitif terhadap perasaan sesamanya,

sepanjang hidupnya wanita terbiasa untuk membina keadaan harmoni

dengan orang-orang di sekitarnya.

Penelitian Ryff (1995) menemukan bahwa perempuan cenderung

lebih memiliki kesejahteraan psikologis dibandingkan laki-laki. Hal ini

dikaitkan dengan pola pikir yang berpengaruh pada strategi koping yang

dilakukan, serta aktifitas sosial yang dilakukan. Perempuan lebih mampu

mengekspresikan emosi dengan curhat kepada orang lain. Perempuan juga

lebih senang menjalani relasi sosial dibanding laki-laki. Hal ini terdapat

pada penjelasan Ryff yang menemukan bahwa dibandingkan laki-laki,

perempuan memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif

dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi. Selain itu dijelaskan

juga bahwa perempuan lebih memiliki integritas sosial dan memiliki skor

yang tinggi pada hubungan positif dengan orang lain daripada laki-laki

(Hidalgo, 2010).
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3) Status sosial ekonomi

Ryff dan Singer (1996) juga menemukan bahwa perbedaan kelas

sosial juga mempengaruhi kesejahteraan psikologi seorang  individu.

Bahwa pendidikan tinggi dan status pekerjaan meningkatkan kesejahteraan

psikologis, terutama pada dimensi penerimaan diri dan dimensi tujuan

hidup. Individu yang menempati kelas sosial yang tinggi memiliki

perasaan yang lebih positif terhadap diri sendiri dan masa lalu mereka,

serta lebih memiliki rasa keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan

mereka yang berada di kelas sosial yang lebih rendah.

Penelitian Diener dan Diener menunjukkan bahwa perubahan

penghasilan seseorang penting untuk kesejahteraan psikologisnya daripada

orang yang berpenghasilan tetap. Diener dan Diener juga mengamati

bahwa orang-orang yang berpenghasilan tinggi berada pada level kepuasan

yang tinggi pula, sehingga mereka dapat merasakan kesejahteraan

psikologis (dalam Hidalgo, 2010).

4) Budaya

Budaya dan masyarakat terkait dengan norma, nilai dan kebiasaan

yang berada dalam masyarakat. Budaya individualistik dan kolektivistik

memberikan perbedaan dalam kesejahteraan psikologis. Penelitian

mengenai kesejahteraan psikologis yang dilakukan di Amerika dan Korea

Selatan menunjukkan bahwa responden di Korea Selatan memiliki skor

yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan

skor yang rendah pada dimensi penerimaan diri. Hal tersebut disebabkan
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oleh orientasi budaya yang lebih bersifat kolektif dan saling

ketergantungan. Sebaliknya, responden Amerika memiliki skor yang

tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi (untuk responden perempuan)

dan dimensi tujuan hidup (untuk responden pria), serta memiliki skor yang

rendah dalam dimensi otonomi, baik laki-laki maupun perempuan (Ryff

dan Singer, 1996).

b. Dukungan Sosial

Dukungan sosial sendiri diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian,

penghargaan, atau pertolongan yang dipersepsikan oleh seorang individu

yang didapat dari orang lain atau kelompok. Dukungan ini berasal dari

berbagai sumber diantaranya pasangan, keluarga, teman, rekan kerja,

dokter, maupun organisasi sosial (Taylor, 2009).

c. Kesehatan Fisik

Ryan dan Frederick (1997) menemukan bahwa vitalitas subjektif

tidak hanya berkorelasi dengan faktor psikologis tetapi berkaitan juga

dengan gejala fisik. Simptom fisik memprediksi penurunan energi dan

kehidupan individu sehari-hari.

d. Pemberian Arti Terhadap Hidup

Kesejahteraan psikologis berkaitan erat dengan pemberian arti

terhadap pengalaman hidup sehari-hari yang dianggap penting. Menurut

Ryff (1989), pemberian arti terhadap pengalaman hidup memberi

kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian kesejahteraan

psikologis. Pengalaman tersebut mencakup berbagai hal dan berbagai
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periode kehidupan yang dialami oleh individu. Pengalaman hidup tersebut

dapat berupa pengalaman religius, pengalaman pernah abuse, dan lain-

lain. Pengalaman hidup yang dialaminya sebagai positif, negatif atau

netral. Jika individu mengevaluasi peristiwa yang dialaminya sebagai

sesuatu yang positif, maka diperkirakan individu tersebut akan

memandangnya sebagai pengalaman hidup yang positif sehingga

kesejateraan psikologisnya baik.

e. Religiusitas

Agama dan spiritualitas sangat penting bagi kesejahteraan

psikologis individu. Hal ini berkaitan dengan transendensi segala

persoalan hidup manusia kepada Tuhan. Individu yang memiliki tingkat

religiusitas yang tinggi lebih mampu memaknai kejadian hidupnya secara

positif sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna (Bastaman, 2000).

3. Dimensi Kesejahteraan Psikologis

Konsep kesejahteraan psikologis memiliki enam dimensi pendukung.

Dimensi kesejahteraan tersebut mengacu pada teori kesejahteraan psikologis

dari Ryff (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995 dan  Keyes, Shmotkin & Ryff,

2002). Enam dimensi tersebut adalah:

a. Penerimaan diri

Konsep integritas ego diperkenalkan oleh Erikson (1959) yang

menunjukkan bahwa orang-orang pernah mendapatkan kegagalan dan

keberhasilan di dalam hidupnya, tetapi mereka tetap menerima kegagalan

dan keberhasilan tersebut. Ciri ini merupakan ciri utama dari kesehatan
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mental dan juga sebagai karakteristik utama dalam aktualisasi diri

berfungsi optimal. Penerimaan diri adalah keadaan individu yang memiliki

keyakinan akan karakteristik dirinya, mampu dan mau untuk hidup dalam

keadaan tersebut. Penerimaan diri merupakan tingkat kemampuan individu

dalam bersikap terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap diri

sendiri, berani mengakui kesalahan dan introspeksi diri.

Seorang individu dikatakan memiliki nilai yang tinggi dalam

dimensi penerimaan diri apabila ia memiliki sikap yang positif terhadap

dirinya sendiri, menghargai dan menerima berbagai aspek yang ada pada

dirinya, baik kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Sebaliknya,

seseorang dikatakan memiliki nilai yang rendah dalam dimensi ini apabila

merasa kurang puas terhadap dirinya sendiri, memiliki masalah dengan

kualitas tertentu dari dirinya, dan berharap untuk menjadi orang yang

berbeda dari dirinya sendiri (Ryff, 1995).

Sedangkan   Matthews  (1993) menjelaskan  bahwa  indivdu   yang

menerima dirinya merasa aman akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang

dianutnya tanpa terpengaruh oleh kelompok, dapat mengekspresikan

pendapat pribadinya tanpa ada rasa bersalah dan dapat menerima

perbedaan pendapat, tidak merasa cemas akan hari kemarin ataupun esok.

Kemudian individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan

untuk mengatasi semua masalah.

b. Hubungan positif dengan orang lain

Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  senantiasa memiliki kebutuhan
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dasar untuk mengembangkan hubungan yang hangat dengan orang lain

(Baron & Byrne, 2003). Pada dimensi ini terkait dengan hubungan saling

percaya dan hangat dengan orang lain. Dimensi ini juga menekankan suatu

kemampuan yang penting dalam kesehatan mental yaitu kemampuan untuk

mencintai orang lain. Hubungan hangat dengan orang lain merupakan

kriteria kedewasaan. Dalam perkembangan orang dewasa, hal ini

digambarkan dalam kemampuan berhubungan dekat dengan orang lain

(intimacy) dan memberi arahan kepada orang lain (generativity).

Seseorang yang memiliki hubungan positif dengan orang lain

mampu membina hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan

orang lain. Selain itu, individu tersebut memiliki kepedulian terhadap

kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi dan intimitas

serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar

pribadi. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik dalam dimensi ini

ditandai dengan tingkah laku yang tertutup dalam berhubungan dengan

orang lain, sulit untuk bersikap hangat, peduli dan terbuka dengan orang

lain, terisolasi dan merasa frustasi dalam membina hubungan

interpersonal, tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam

mempertahankan hubungan dengan orang lain (Ryff, 1995).

c. Otonomi

Otonomi merupakan kemampuan individu menentukan nasib

sendiri, kebebasan, pengendalian internal, individual, dan pengaturan

perilaku internal. Atribut ini merupakan dasar kepercayaan bahwa pikiran
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dan tindakan seseorang berasal dari dirinya sendiri dan tidak ditentukan

oleh kendali orang lain. Individu yang mampu melakukan aktualisasi diri

dan berfungsi penuh memiliki keyakinan dan kemandirian sehingga dapat

mencapai prestasi yang memuaskan.

Ciri utama dari seorang individu yang memiliki otonomi yang baik

antara lain dapat menentukan segala sesuatu seorang diri, dan mandiri. Ia

mampu mengambil keputusan tanpa tekanan dan campur tangan orang

lain, memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial dan dapat

mengatur tingkah laku dari dalam diri. Sebaliknya, seseorang yang kurang

otonomi akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan

evaluasi dari orang lain dan berpegangan pada penilaian orang

lain untuk membuat keputusan penting (Ryff, 1995).

d. Penguasaan lingkungan

Penguasaan lingkungan menjadi sumber daya psikologis yang

penting (Knight, 2011). Kemampuan individu untuk memilih atau

menciptakan lingkungan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dapat

didefenisikan sebagai salah satu karakteristik kesehatan mental.

Penguasaan lingkungan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana individu

dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada di

lingkungan.

Individu yang memiliki tingkatan yang baik pada dimensi ini

ditandai dengan kemampuannya memilih atau menciptakan sebuah

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadinya dan
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memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber peluang yang ada di

lingkungan. Individu juga mampu mengembangkan dirinya secara kreatif

melalui aktivitas fisik maupun mental. Sebaliknya, individu yang kurang

dapat menguasai lingkungannya mengalami kesulitan mengatur kegiatan

sehari-hari dan merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan

apa yang ada di luar dirinya (Ryff, 1995). Perron (2006) mengatakan

bahwa penurunan penguasaan lingkungan bisa menyebabkan seseorang

merasa tidak berdaya, tidak berguna dan tidak terlibat dalam keputusan

tentang kehidupan mereka sendiri.

e. Tujuan hidup

Dimensi ini menggambarkan tentang kesehatan mental karena di

dalamnya terdapat keyakinan individu mengenai tujuan dan makna

hidupnya akan membawa kepada kesehatan mental. Tujuan hidup

mencakup apa yang akan kita capai dalam menjalani hidup, sehingga

membuat hidup lebih bersemangat. Pemahaman yang jelas mengenai

tujuan hidup, pendirian terhadap tujuan, dan tujuan yang telah

direncanakan adalah bagian penting dari pencapaian tujuan hidup.

Cara lain untuk mencapai tujuan hidup adalah dengan cara lebih

mengenal diri sendiri, yaitu apakah kekuatan-kekuatan diri dan apakah

kelemahan-kelemahan diri. Dengan demikian menyadari ‘siapa saya’ dan

‘saya ingin menjadi siapa’, merupakan dasar berpijak dalam menghadapi

masalah yang kompleks. Namun demikian, tidak semua orang dapat

menilai dirinya sendiri dengan tepat dan bahkan ada kecenderungan lebih
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mudah untuk selalu menilai orang lain atau mengalami self-serving bias.

Tanpa tujuan hidup yang jelas, individu akan mengalami kesulitan-

kesulitan dalam mengarungi kehidupan ini (Handayani, 1998).

Seseorang yang memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi tujuan

hidup memiliki rasa keterarahan dalam hidup, mampu merasakan arti dari

masa kini, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta

memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup. Sebaliknya,

seseorang yang kurang memiliki tujuan hidup, kehilangan rasa keterarahan

dalam hidup, kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup serta

tidak melihat makna yang berkembang untuk hidupnya dari kejadian di

Masa lalu (Ryff, 1995).

f. Pertumbuhan pribadi

Dimensi pertumbuhan pribadi menjelaskan mengenai kemampuan

untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pertumbuhan

pribadi merupakan tingkat kemampuan individu dalam mengembangkan

potensinya secara terus menerus, menumbuhkan dan memperluas diri

sebagai individu. Kemampuan ini merupakan gagasan dari individu untuk

terus memperkuat kondisi internal alamiahnya.

Seseorang yang memiliki pertumbuhan diri yang tinggi akan

menunjukkan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan orang yang

memiliki pertumbuhan pribadi yang rendah (Feigelman, 2009). Seseorang

yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan adanya

perasaan mengenai pertumbuhan diri yang berkesinambungan,
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memandang diri sendiri sebagai individu yang selalu tumbuh dan

berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki

kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan

peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta

dapat    berubah   menjadi   pribadi    yang   lebih    efektif    dan   memiliki

pengetahuan yang bertambah.

Sebaliknya, individu yang memiliki pertumbuhan pribadi yang

kurang baik akan merasa dirinya stagnasi, tidak melihat peningkatan diri,

merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa

tidak mampu dalam mengembangan sikap dan tingkah laku yang lebih

baik (Ryff, 1995).

Berdasarkan enam dimensi kesejahteraan psikologi dari Ryff di

atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang terdapat dalam kesejahteraan

psikologis adalah memiliki sikap positif terhadap diri sendiri maupun

orang lain, penerimaan diri, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan

hidup, dan pertumbuhan pribadi.

B. Dukungan Keluarga

1. Pengertian Dukungan Keluarga

Dukungan yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah

berkembangnya masalah akibat tekanan yang dihadapi. Seseorang dengan

dukungan yang tinggi akan lebih berhasil menghadapi dan mengatasi

masalahnya dibanding dengan yang tidak memiliki dukungan (Taylor, 2009).

Dukungan keluarga sebagai adanya kenyamanan, perhatian,
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penghargaan, atau menolong orang yang diterima dari orang lain atau

kelompok. Dukungan ini dapat bersumber dari suami-istri, anggota keluarga,

teman, dokter dan masyarakat (Sarafino, 1998). Menurut Gottlieb (dalam Smet,

1994) menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan informasi atau nasehat

verbal maupun non verbal, bantuan nyata, saran atau tindakan yang diperoleh dari

orang-orang terdekat, dengan kehadirannya dapat memberikan keuntungan

emosional dan berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini orang

yang merasa memperoleh dukungan secara emosional merasa lega karena

diperhatikan,  mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya.

Dukungan keluarga menurut Sarason (1983) adalah keberadaan,

keperdulian serta kesediaan orang-orang terdekat menghargai dan

menyayangi. Menurut Commission on the Family (dalam Kartika, 2010)

bahwa dukungan keluarga dapat memperkuat setiap individu, menciptakan

kekuatan keluarga, memperbesar penghargaan terhadap diri sendiri,

mempunyai potensi sebagai strategi pencegahan yang utama bagi seluruh

keluarga dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan

keluarga adalah bantuan berupa saran, nasehat secara verbal maupun non

verbal yang diterima oleh ibu bekerja dari suami, anak, ayah dan ibu serta

orang-orang terdekat sebagai wujud perhatian, penghargaan, dan kasih

sayang, sehingga ibu bekerja yang menerima dukungan merasa diperhatikan,

dihargai dan disayangi. Dukungan yang diterima diharapkan dapat membantu

individu beradaptasi dengan kejadian-kejadian hidup yang dialaminya agar

individu menjadi sejahtera.
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2. Aspek-Aspek Dukungan Keluarga

Aspek-aspek dukungan keluarga dalam penelitian ini mengacu pada

aspek-aspek dukungan sosial (Social Support). Coob, 1976; Cohen & McKay,

1984; House, 1984; Schaefer, Coyne, & Lazarus, 1981; Wills, 1984

(Sarafino, 1998) menjelaskan bahwa dukungan keluarga memiliki beberapa

aspek yaitu: dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan

informasi dan dukungan penghargaan.

a. Dukungan Emosional

Dukungan ini merupakan dukungan yang melibatkan rasa empati, kasih

sayang, peduli terhadap seseorang sehingga memberikan perasaan

nyaman, dihargai, diperhatikan dan dicintai.

b. Dukungan Instrumental

Dukungan jenis ini meliputi bantuan yang diberikan secara langsung atau

nyata, sebagaimana seseorang yang memberikan atau meminjam uang atau

menolong langsung teman  atau kerabat yang sedang membutuhkan

pertolongan.

c. Dukungan Informasi

Jenis dukungan ini adalah dengan memberikan nasehat, arahan atau

sugesti mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Dukungan ini

dapat diberikan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

seseorang.

d. Dukungan Penghargaan

Dukungan ini meliputi dukungan sebagai ungkapan rasa hormat atau
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penghargaan, penilaian positif seperti adanya pemberian hadiah, pujian

terhadap apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pemaparan empat aspek dukungan keluarga yang

dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga merupakan

dukungan yang penting di dalam sebuah keluarga. Dukungan ini meliputi

memberikan bantuan yang diberikan secara langsung, memberikan informasi

yang dibutuhkan, dan memberikan pujian sebagai wujud kasih sayang dan

perhatian yang dapat membuat ibu bekerja merasa nyaman, dihargai dan

diperhatikan.

3. Sumber Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang diberikan

oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk

anggota keluarga lainnya dengan selalu siap memberikan pertolongan dan

bantuan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan keluarga internal,

seperti dukungan dari suami atau istri serta dukungan dari saudara kandung

atau dukungan keluarga eksternal.

Jadi, sumber dukungan keluarga dalam penelitian ini menggunakan

sumber dukungan keluarga internal yaitu: suami, anak dan orang tua.

C. Ibu Bekerja

Sobur (dalam Ratnawati, 2008), menyatakan bahwa ibu bekerja adalah

perempuan yang sudah menikah, mempunyai anak dan bekerja di luar rumah.

Pengertian bekerja disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat penghargaan dalam
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bentuk uang atau barang, mengeluarkan energi, dan punya nilai waktu.

Sehingga perempuan yang sudah menikah selalu dihadapkan pada dilema

menjadi istri dan ibu rumah tangga atau memajukan karirnya.

Menurut Hoffman (dalam Mufida, 2008), faktor yang mempengaruhi

keputusan seorang ibu bekerja adalah:

1. Kebutuhan  Ekonomi. Terdapat banyak motif yang mendasari faktor ini

yang tergantung dari kondisi dan keadaan keluarga. Penghasilan suami

yang tidak mencukupi paling sering menjadi motif yang terbesar. Selain

itu, ibu juga menginginkan barang-barang berharga yang membutuhkan

uang lebih untuk membelinya.

2. Pekerjaan rumah tangga yang lama-kelamaan menjadi tidak lagi

memuaskan, membosankan dan tidak membutuhkan keterampilan.

3. Kepribadian, misalnya kebutuhan untuk berprestasi, dihargai karena status

yang lebih tinggi, keinginan untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan dan

juga menggunakan potensi-potensi yang dimiliki.

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

kesejahteraan psikologis yang dikemukakan oleh Ryff (1989), sedangkan

teori dukungan keluarga mengacu pada empat aspek dukungan sosial Coob,

1976; Cohen & McKay, 1984; House, 1984; Schaefer, Coyne, & Lazarus,

1981; Wills, 1984 (Sarafino, 1998).

Ibu bekerja merupakan perempuan yang sudah menikah yang



29

berperan sebagai pekerja dan juga berperan sebagai istri dan ibu. Dengan

masuknya ibu ke dalam dunia kerja, maka ibu sangat disibukkan dengan

tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja. Dalam hal ini, dukungan

keluarga merupakan faktor yang penting bagi ibu dalam bekerja. Hal ini

sangat  dibutuhkan  sekali  terutama  bagi ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya akan

mengganggu peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Kelelahan psikis, fisik, dan

peran ganda inilah yang sering membuat ibu menjadi sensitif dan emosional,

baik terhadap anak-anak, suami maupun anggota keluarga yang lain. Keadaan

ini akan menjadi lebih sering kalau situasi di rumah tidak mendukung seperti,

suami  dan anak-anak yang sudah besar kurang mampu bekerjasama untuk

mau bergantian membantu sang ibu untuk sekedar meringankan pekerjaan

rumah tangga.

Dukungan keluarga menurut Sarason (1983) adalah keberadaan,

keperdulian serta kesediaan orang-orang terdekat menghargai dan

menyayangi. Dukungan keluarga yang kurang, membuat peran ibu bekerja

menjadi  tidak  optimal,  karena  terlalu  banyak  peran  yang harus dikerjakan

sementara dirinya juga merasa lelah sesudah bekerja.

Menurut Gottlieb (dalam Smet, 1994) menyatakan bahwa dukungan

keluarga merupakan informasi atau nasehat verbal maupun non verbal,

bantuan nyata, saran atau tindakan yang diperoleh dari orang-orang terdekat,

dengan kehadirannya dapat memberikan keuntungan emosional dan
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berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Seseorang ketika mengalami

masalah yang menegangkan, akan membutuhkan orang lain untuk membantu

menghadapi situasi  yang  menegangkan  atau  menyedihkan  dengan  diberi

hiburan yang diperoleh dari orang lain yang menyayangi  dan mencintainya.

Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum dan Tauber (1999,

dalam Marettih, 2013), melaporkan bahwa perempuan bekerja akan mencari

dukungan berupa nasihat, informasi, bantuan praktis dan dukungan emosional

dari orang-orang terdekat mereka. Ibu bekerja lebih mengandalkan keluarga

besar, seperti ibunya untuk membantu mereka dalam hal pengasuhan anak

ketika mereka bekerja dan meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Orang

tua merupakan orang yang dapat mereka percayai untuk membantunya.

Dengan bantuan dan kehangatan yang diberikan, maka ibu bekerja dapat

menghadapi segala situasi dengan tenang dan baik.

Ryff (1989) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai sebuah

kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan

orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya

sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan

kebutuhannya, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Dari

salah satu dimensi kesejahteraan psikologis yang diungkap Ryff (1989) yaitu

hubungan positif dengan orang lain menunjukkan adanya hubungan

kesejahteraan psikologis dengan dukungan keluarga.

Kesejahteraan psikologis akan dimiliki ibu bekerja jika ibu bekerja

mendapatkan dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan salah satu
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faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu bekerja.

Kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam kesehatan mental

individu. Sebagaimana diketahui, kesehatan mental adalah syarat utama bagi

individu untuk terus tumbuh, berkembang, matang dalam kehidupan,

menerima tanggung jawab dan menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi

memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya.

Uraian di atas menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan keluarga

membuat ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih mampu

menerima kehidupannya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja

dan lebih positif pada diri sendiri. Ibu bekerja juga akan memiliki dorongan

untuk maju dan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Selain itu, dengan adanya dukungan dari keluarga, ibu bekerja akan terhindar

dari stres, baik stres pekerjaan di kantor maupun stres sebagai ibu rumah

tangga. Orang yang mampu mengatasi stres, seperti dengan mencari

dukungan keluarga dan membuat jadwal perencanaan kegiatan akan mudah

terhindar dari stres, sehingga orang tesebut dapat mencapai kesejahteraan

psikologisnya.

Berdasarkan pemahaman dan konseptual yang telah diuraikan dalam

kerangka pemikiran, maka peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran

sejauhmana hubungan antara dukungan keluarga dengan kesejahteraan

psikologis pada ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keterkaitan

antara variabel di atas disusun dalam skema diagram paradigma berikut:
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Skema 1
Dinamika Kerangka Berfikir

Dukungan Keluarga dengan Kesejahteraan Psikologis pada Ibu Bekerja

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka yang dipaparkan, maka hipotesis penelitian ini

adalah ada hubungan dukungan keluarga dengan kesejahteraan psikologis

pada ibu bekerja. Artinya semakin tinggi dukungan keluarga, maka

kesejahteraan psikologis akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah

dukungan keluarga maka kesejahteraan psikologis semakin rendah.

Dukungan Keluarga (X)

1. Dukungan Emosional
a. Perhatian
b. Kasih sayang
c. Menjadi pendengar

yang baik
2. Dukungan Instrumental

a. Dukungan Materi
b. Dukungan Finansial

3. Dukungan Informasi
a. Nasehat atau sugesti

4. Dukungan Penghargaan
a. Penghargaan positif
b. Dorongan untuk maju

atau persetujuan
terhadap gagasan atau
perasaan individu

Kesejahteraan
Psikologis (Y)

1. Penerimaan diri
2. Hubungan positif

dengan orang lain
3. Otonomi
4. Penguasaan

lingkungan
5. Tujuan hidup
6. Pertumbuhan pribadi


