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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk seperti saat ini, kebutuhan akan 

pekerjaan untuk memenuhui biaya hidup semakin meningkat, oleh karena itu 

bekerja merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam beberapa masa ini 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan begitu sangat pesat. Hal 

ini mendorong wanita untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga. Wanita yang pada hakekatnya pada jaman dahulu hanya berperan sebagai 

ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak saja kini 

mempunyai peran tambahan sebagai wanita yang bekerja yang disebut dengan 

wanita berperan ganda. 

Ihromi (Karimah, 2009) menyatakan bahwa jumlah wanita yang mencari 

pekerjaan di wilayah dunia akan terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, keikut sertaan wanita dalam mencari lapangan pekerjaan kini semakin 

meningkat begitu signifikan. Data selama bulan Agustus 2007 jumlah pekerja 

wanita bertambah 3,3 juta orang. Kemudian Ia juga menambahakan, bahwa 

kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah pekerja wanita disebabkan oleh 

adanya unsur keterpaksaan yang harus dijalani oleh kaum wanita untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarganya. 

Rini (2009) mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan adanya 

unsur keterpaksaan akan menjadikan sumber ketegangan dan stres yang tinggi 



2 
 

bagi para wanita yang mimiliki peran ganda. Seperti mulai dari peraturan kerja 

yang terlalu kaku, beban kerja yang berat, atasan yang tidak bijaksana, waktu 

kerja yang sangat panjang atau lama dan ketidaknyamanan psikologis. Situasi 

yang seperti ini akan menjadikan ibu yang bekerja menjadi merasa sangat lelah, 

sementara kehadirannya di rumah masih sangat diharapkan oleh aggota keluarga 

yang ada dirumah. Sehingga, kelelahan psikis dan fisik seperti itulah yang sering 

menjadikan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru menjadi sensitif dan 

emosional terhadap anak-anak maupun terhadap suami. Hal  yang seperti demikan 

itu akan menjadikan ibu rumah tangga yang bekerja rentan untuk mengalami stres. 

Rini (2009) juga mengungkapakan bahwa para wanita yang bekerja 

dikabarkan sebagai pihak yang mengalami stres lebih tinggi dibandingkan dengan 

pria. Hal ini disebabkan wanita yang bekerja akan menghadapi suatu konflik 

peran yaitu sebagai wanita karir yang juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga. 

Pada tahun 2008, gambaran tentang stres yang terjadi di Amerika yang 

dikeluarkan oleh APA (American Psychological Assosiation) melaporkan secara 

statistik mengenai wanita dan stres, dikatakan bahwa 33% wanita mengalami 

tingkat stres yang tinggi.  Kemudian Sutanto (2008) juga mengatakan bahwa para 

wanita yang bekerja atau wanita yang mempunyai peran ganda akan lebih sering 

mengalami stres. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleks permasalahan yang 

dihadapi oleh para wanita yang bekerja atau yang mempunyai peran ganda dan  

wanita tersebut ada yang bisa menikmati peran gandanya namun ada juga yang 

merasa kesulitan untuk menikmati peran gandanya, sehingga pada akhirnya 

persoalan-persoalan yang rumit akan kian berkembang dalam hidup yang 
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selanjutnya akan menjadikan wanita-wanita tersebut mudah untuk mengalami 

stres dalam bekerja yang disebut dengan stres kerja. 

Menurut Anoraga (2009), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan 

seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan yang terjadi di 

lingkungan pekerjaan yang dirasakan mengganggu sehingga akan mengakibatkan 

diri seseorang menjadi terancam. Selanjutnya Tarupolo (2002) juga 

mendefinisikan stres kerja yaitu suatu proses yang menjadikan seseorang merasa 

tidak nyaman karena pekerjaan, tempat kerja bahkan dengan situasi kerja tertentu. 

  Stres yang seperti demikian itu jika tidak dapat diatasi dengan baik akan 

berakibat pada ketidak mampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain 

secara positif di dalam lingkungan pekerjan maupun di lingkungan luarnya 

(Sunyoto, 2001). Oleh karena itu, hal seperti ini menjadi sesuatu yang sangat 

penting sekali untuk diperhatikan oleh sebuah sekolah dan guru-guru yang 

mengalami stres kerja. Sekolah harus memilki upaya untuk mengelola tingkat 

stres kerja pada guru di tingkat yang optimal sehingga dapat mendukung 

pencapaian suatu tujuan sekolah yang diharapkan. Selain itu juga dapat untuk 

mencari solusi dari dampak negtif yang dapat dimunculkan dari para guru yang 

mengalami stres kerja. 

  Stres kerja yang terlalu tinggi dapat berakibat pada timbulnya ketegangan 

emosi  yang akan menyebabkan ketidakmampuan wanita berperan ganda yang 

bekerja sebagai guru untuk berfikir secara baik dan efektif. Hal seperti ini 

disebabkan oleh tekanan yang dirasakan sangat membebani, sehingga dalam hal 

ini dukungan sosial sangat diperlukan untuk mengurangi stres kerja yang terjadi. 
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Sarafino (Alsacia, 1990) juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor psikososial 

yang dapat menimbulkan terjadinya stres, yaitu dukungan sosial, kontrol diri, 

kepribadian yang kuat (hard personality) dan pola tingkah laku A atau B. 

Sehingga dengan adanya dukungan sosial diharapkan dapat menurunkan atau 

mengurangi stres kerja yang terjadi pada wanita berperan ganda yang berprofesi 

sebagai guru. 

  Bagi wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai guru, dukungan sosial 

sangat diperlukan sekali guna untuk mengurangi stres kerja. Karena, semakin 

besar dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah tingkat stres kerjanya 

dan begitu juga sebaliknya. Stres kerja akan cenderung muncul pada wanita yang 

memilki peran ganda yang berprofesi sebagai guru yang tidak mendapatkan 

dukungan dari lingkungan sosial mereka. Dukungan sosial yang dimaksud disini 

adalah dukungan sosial yang didapat dari lingkungan pekerjaan yaitu seperti rekan 

kerja. Sehingga, banyak kasus yang menunjukkan bahwa, para karyawan yang 

mengalami stres kerja adalah mereka yang tidak mendapatkan dukungan dari 

rekan sekerjanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Collins (2007) 

yang menjelaskan bahwa dukungan merupakan salah satu strategi terpenting yang 

terlibat dalam menanggulangi terjadinya stres. 

Berdasarkan pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti terhadap 30 

wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai guru PAUD sampai SMA, 

didapatkan hasil bahwa terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa adanya 

stres kerja pada guru wanita yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga, hal ini 

dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat sekitar 
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93,3% disebabkan oleh waktu kerja yang terlalu lama yang membuat kondisi fisik 

maupun mental seseorang merasa kelelahan, 86,6% disebabkan oleh beban kerja 

yang semakin tinggi seperti tugas dari atasan yang membuat seseorang merasa 

terancam atau terbebani, 80% dikarenakan adanya keputusan pimpinan yang 

berubah yang menyebabkan seseorang merasa tertekan, dan 60% disebabkan oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan kerja yang membuat seseorang 

merasa terganggu. Kondisi seperti itu rentan membuat wanita yang bekerja 

sebagai guru yang sekaligus ibu rumah tangga mudah untuk mengalami stres 

kerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi stres 

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

seperti dukungan sosial. Di sini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

perasaan terganggu akibat perubahan yang terjadi di lingkungan kerja akan 

terbantukan oleh dukungan sosial diantaranya adalah dukungan dari rekan kerja, 

orangtua, suami dan atasan. Dari 30 jawaban subjek didapatkan hasil sekitar 76% 

dukungan sosial berasal dari rekan kerja yang mampu berperan untuk mengurangi 

terjadinya stres. Sehingga dengan adanya dukungan sosial rekan kerja akan 

mampu meningkatkan motivasi, kepuasan dalam bekerja dan meringankan stres 

dalam bekerja yang dialami oleh wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai 

guru. 

Berdasarkan pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti terhadap 

wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai guru PAUD sampai SMA, 

didapatkan hasil bahwa guru wanita yang mengajar di SMP memiliki prosentase 

tinggi sebesar 53,3% rentan mengalami stres kerja dibandingkan dengan guru 
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yang mengajar di PAUD, TK, SD, maupun SMA. Guru PAUD memiliki 

prosentase gejala stres kerja sekitar 13,3%, guru TK sekitar 10%, guru SD sekitar 

13,3%, guru SMP sekitar 53,3 %, guru SMA sekitar 10 %, sehingga guru wanita 

yang mengajar di SMP rentan mengalami stres kerja. Penelitian ini menfokuskan 

pada guru SMP Negeri, karena dilihat dari indikator jumlah guru dan jumlah 

siswa di sekolah negeri  lebih tinggi dari pada di sekolah swasta. Hal ini dapat 

dilihat dari data DIKPORA tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 27 SMP Negeri 

yang ada di Surakrata terdapat ± 1095 guru dan ±10.373 siswa sedangkan dari 43 

SMP swasta di Surakrata terdapat sekitar ±1028 guru dan ±8787 siswa. 

Manuba (2005), menyatakankan bahwa stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dari 

menajemen dan rekan kerja, sehingga dalam hal ini dukungan sosial dalam 

kenyataannya memegang peran yang sangat penting dalam interkasi seseorang 

dengan orang lain, karena dalam hidup bersosial sangat diperlukan sebuah 

dukungan sosial. Cohen dan Wills (Wibowo, 2004) juga mengungkapkan bahwa 

fungsi dukungan sosial adalah untuk membantu individu dalam menghadapi dan 

menanggulangi atau mengurangi suatu penyebab terjadinya stres kerja. 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diaujukan oleh penulis adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan sosial 

rekan kerja dengan stres kerja pada wanita berperan ganda?”. Dari rumusan 

masalah tersebut penulis ingin memahami lebih lanjut melalui penelitian 

mengenai “Hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada 

wanita berperan ganda”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada wanita 

berperan ganda. 

2. Tingkat dukungan sosial rekan kerja pada wanita berperan ganda. 

3. Tingkat stres kerja pada wanita berperan ganda. 

4. Peranan dukungan sosial rekan kerja terhadap stres kerja pada wanita 

berperan ganda. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Kepala sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah cara untuk 

menanggulangi dan mengurangi terjadinya stres kerja 

2. Guru sekaligus ibu rumah tangga, dapat memberikan masukan terhadap 

permasalahan tentang stres kerja. 

3. Ilmuwan psikologi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai pengayaan teori atau pandangan baru dibidang psikologi industri. 

 


