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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk seperti saat ini, kebutuhan akan 

pekerjaan untuk memenuhi biaya hidup semakin meningkat, oleh karena itu 

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

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terjadi begitu sangat pesat. Hal ini 

mendorong wanita untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

Pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih cepat daripada laju pertumbuhan 

angkatan kerja laki-laki. Di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik, jumlah 

angkatan kerja wanita yang terdaftar pada tahun 2011 adalah sebesar 47.139.551 

juta jiwa, meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 44.645.753 juta jiwa. 

Artinya terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar kurang lebih tiga juta 

jiwa per tahun. Peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan jumlah angkatan 

kerja laki-laki yang hanya meningkat sebesar satu juta jiwa per tahun (BPS, 

2011).   

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. Keputusan untuk mengambil dua peran berbeda yaitu di 

rumah dan di tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tuntutan dari diri sendiri dan kebutuhan hidup 
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ini menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut. 

Idealnya memang setiap wanita bisa menjalani semua peran dengan baik dan 

sempurna, namun ini bukanlah hal mudah. Banyak wanita berperan ganda 

mengakui bahwa secara operasional sulit untuk membagi waktu untuk urusan 

rumah tangga dan urusan pekerjaan. Akibat yang sering dihadapi oleh wanita 

berperan ganda adalah keberhasilan setengah-setengah pada masing-masing peran 

atau hanya berhasil di salah satu peran saja dan peran yang lain dinomor duakan 

kemudian terbengkalai.  

Motivasi untuk bekerja dengan mendapat penghasilan khususnya untuk 

wanita golongan menengah tidak lagi hanya untuk ikut memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga, melainkan juga menggunakan keterampilan dan pengetahuan 

yang telah mereka peroleh serta untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan 

diri (Ihromi, 1990). 

Di kehidupan keluarga, suami dan istri umumnya memegang peranan 

dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual, 

juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat untuk 

memperoleh penghasilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. 

Meningkatmya peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan 

kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, 

maka bertambahlah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut 

sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga timbullah 

konflik peran. Masalah ini timbul apabila yang bekerja adalah ibu rumah tangga 
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yang mempunyai anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik maupun 

rohaniah (Ihromi, 1990). 

Menurut Munandar (2001) konflik peran muncul jika seorang pekerja 

mengalami pertentangan antara tanggung jawab yang dia miliki dengan tugas-

tugas yang harus dilakukannya. 

Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban 

kerja yang berlebihan dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan 

terburu-buru dan deadline. Tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang 

dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas rumah tangga dan menjaga anak 

ditentukan oleh besarnya keluarga, komposisi keluarga dan jumlah anggota 

keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap anggota lain. Konflik pekerjaan-

keluarga mempunyai pengaruh menurunnya kehidupan rumah tangga/keluarga 

dan mengganggu aktifitas bekerja. Penurunan kualitas hubungan dalam keluarga 

inilah yang menyebabkan kondisi keluarga yang kurang harmonis. 

Selain itu, keadaan yang kurang harmonis di keluarga ini juga berasal dari 

ketidakmampuan dalam pemenuhan peran sebagai pasangan suami istri dan peran 

sebagai orang tua akibat terlalu sibuk dan lelah dalam pekerjaannya. Jika ibu yang 

bekerja tersebut tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga maka 

akan menimbulkan suatu tekanan sehingga mengakibatkan ibu tersebut sering 

marah-marah kepada anak dan suami, kurang memperhatikan anak-anak dan 

suami, cepat lelah, dan lain-lain.  

Penelitian mengenai konflik peran kebanyakan difokuskan pada 

ketidaksesuaian yang terjadi antara peran pekerjaan dan peran dalam keluarga, 



4 
 

terutama pada wanita (Settles, Seller& Robert, 2002). Hal ini dikarenakan wanita 

yang bekerja akan memegang dua peranan yang penting, yaitu sebagai pekerja 

dan perannya di rumah tangga.  

Ihromi (1990) juga menyatakan bahwa konflik peran akan lebih dirasakan 

oleh wanita yang bekerja. Hal ini disebabkan karena wanita yang bekerja akan 

menghadapi konflik peran sebagai wanita karier sekaligus ibu rumah tangga. 

Penelitian Stewartz (1997) yang dilakukan pada istri bekerja diketahui 

bahwa istri yang bekerja full time menginginkan mempersingkat jam kerjanya 

untuk mengurangi ketegangan akibat konflik peran antara peran pekerjaan dan 

keluarga dibandingkan wanita yang bekerja part time. Sering juga terjadi 

keletihan pada wanita bekerja karena selain bekerja, wanita juga harus 

bertanggung jawab pada pengasuhan anak, sehingga ibu kurang waktu untuk 

beristirahat. 

Berdasarkan pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti terhadap 30 

karyawati CV. Pudji Santosa, didapatkan hasil bahwa terdapat tanda-tanda yang 

menunjukan bahwa adanya konflik peran ganda, hal ini dapat dilihat hasil survey 

yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk pertanyaan pertama diperoleh sekitar 

73,3% disebabkan oleh waktu kerja yang terlalu lama yang sehingga kesempatan 

berkomunikasi antar anggota keluarga berkurang, untuk pertanyaan kedua 

diperoleh sekitar 60% disebabkan oleh beban kerja yang tinggi menyita banyak 

tenaga sehingga urusan rumah tangga cenderung terbengkalai,  dan untuk 

pertanyaan ketiga 43,3% disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi 

dilingkungan kerja dan lingkungan keluarga yang membuat seseorang merasa 
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terganggu. Kondisi seperti itu rentan membuat karyawati mudah untuk mengalami 

konflik peran ganda.  

Konflik peran ganda yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang untuk mengahadapi lingkungannya, akibatnya pada diri seseorang akan 

berkembang berbagai gejala konflik peran yang dapat mengganggu pelaksanaan 

kerja khususnya pada wanita yang berprofesi sebagai karyawati sekaligus ibu 

rumah tangga. Upaya untuk mengurangi timbulnya konflik peran ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber positif yang ada di sekitar 

individu yaitu salah satunya dukungan sosial. Dukungan sosial dapat mengurangi 

beban atau permasalahan yang dihadapi seseorang sehingga dapat dikatakan 

bahwa dukungan sosial merupakan model dukungan yang dihasilkan dari interaksi 

pribadi yang melibatkan salah satu atau lebih aspek emosi, penilaian, informasi, 

dan instrumen sehingga dapat mereduksi beban yang diterima individu (Santi, 

2003). 

Bagi karyawati berperan ganda dukungan sosial sangat diperlukan sekali 

guna untuk mengurangi konflik peran ganda. Karena, semakin besar dukungan 

sosial yang diterima maka semakin rendah tingkat konflik peran gandanya dan 

begitu juga sebaliknya. Dukungan sosial yang dimaksud disini adalah dukungan 

sosial yang didapat dari lingkungan keluarga yaitu seperti suami. Suami yang nota 

benenya adalah seorang kepala rumah tangga berperan penting dalam kehidupan 

keluarganya, seperti dukungan secara psikologis maupun fisiologis dari seorang 

suami atau ayah bagi anak-anaknya akan sangat berpengaruh.  
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Berdasarkan hasil survey yang diajukan peneliti mengenai perasaan 

terganggu akibat perubahan di lingkungan kerja akan terbantukan oleh beberapa 

dukungan sosial, didapatkan hasil bahwa dari 30 karyawati sekaligus ibu rumah 

tangga terdapat sekitar 86,6% dukungan berasal dari suami. Dukungan sosial 

suami tampaknya mampu meminimalisir konflik peran ganda yang dialami oleh 

para karyawati. Dukungan yang berasal dari suami secara langsung maupun tidak 

langsung berperan penting dalam memelihara keadaan psikologis maupun 

fisiologis individu (Rustiana, 2006).  

Bagi seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang karyawati pabrik 

sekaligus ibu rumah tangga, dukungan dari suami dapat membuat perasaannya 

menjadi tentram dan dapat mengurangi beban yang dirasakan. Sebagaimana yang 

diungkapkan Yanita dan Zamralita (2001) bahwa dukungan suami terhadap istri 

dapat membuat batin menjadi tenang dan perasaan senang dalam diri istri, 

sehingga istri lebih mudah menyesuaikan diri baik di lingkungan keluarga 

maupun di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan 

Budiman (2006) menunjukkan bahwa faktor penting yang dapat mengurangi 

dilema antara keluarga dan pekerjaan bagi wanita adalah adanya dukungan dari 

suami.  

Sekaran (1986) mengatakan bahwa dukungan dan bantuan yang diberikan 

suami dan anggota keluarga lainnya akan memberikan kesempatan kepada istri 

untuk mengembangkan karirnya. Adanya dukungan sosial suami akan 

memberikan rasa aman bagi wanita untuk berkarir. Dukungan yang diperoleh dari 
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orang-orang terdekat khususnya suami akan menimbulkan ketenangan batin dan 

perasaan senang pada diri istri (Dagun, 1992).  

Berdasarkan uraian di atas, pada kenyataannya peran ganda memberikan 

konsekuensi yang berat pada wanita yang bekerja. Di satu sisi wanita mencari 

nafkah untuk membantu suami dan kebutuhan ekonomi keluarga, serta disisi lain, 

wanita harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan seorang ibu. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan oleh penulis adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dengan konflik peran ganda pada wanita bekerja?”. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut penulis ingin memahami lebih lanjut melalui penelitian 

mengenai “Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan konflik peran 

ganda pada wanita bekerja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara dukungan sosial dengan konflik peran ganda pada wanita 

bekerja.  

2. Tingkat dukungan sosial pada keluarga.  

3. Tingkat konflik peran ganda pada wanita bekerja.  

4. Peran dukungan sosial keluarga terhadap konflik peran ganda pada wanita 

bekerja.  
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Pihak perusahaan, khususnya mengenai pengaruh konflik peran ganda 

terhadap kinerja karyawati demi perbaikan dan perkembangan perusahaan 

yang diteliti.  

2. Ilmuwan psikologi, meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan 

meneliti permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu peneliti.  

 

  


