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  BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Perubahan pandangan tentang kemampuan wanita membuat wanita bangkit 

memperjuangkan hak-haknya serta tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Saat 

ini telah banyak wanita yang memasuki dunia kerja. Ada berbagai alasan yang 

mendorong mereka untuk bekerja dan meninggalkan rumah antara lain untuk mandiri 

secara ekonomi tidak tergantung pada suami, menambah penghasilan keluarga, 

mengisi waktu luang serta untuk mengembangkan prestasi atau keahlian-keahlian 

yang dimiliki. 

Seiring dengan pesatnya derap langkah pembangunan di Indonesia, mulai 

tampak adanya pergeseran pada peran kaum wanita. Mereka tidak lagi membatasi 

perannya sebagai ibu rumah tangga semata, namun mulai banyak yang juga 

berpartisipasi sebagai tenaga kerja aktif di luar rumah. Bahkan, menurut data Biro 

Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja wanita  pada tahun 1990 telah meningkat 

menjadi 25.788.997 orang, dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yang hanya 

berjumlah 16.934.590 orang (Antonius, Suara Pembaruan, 19 Juni 1994). Angka 

tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada tahun 1990 

adalah 38,8% dari keseluruhan angkatan kerja di Indonesia (Mundiharno, Kompas, 

20 April 1994). Dan pada tahun 2011 ini meningkat hingga 20.250.000 orang 

angkatan kerja untuk daerah Jawa timur (biro pusat statistik Februari 2011). 

Hasil penelitian Multifah (dalam jurnal Tropika 2002) menunjukkan bahwa 

alasan yang dikemukakan responden untuk bekerja meliputi alasan sosial dan alasan 

keluarga. Dari seluruh responden, di pedesaan hanya 5% yang bekerja untuk mengisi 

waktu dan 90% bekerja karena alasan ekonomi. Di perkotaan hanya 2% yang bekerja 

dikarenakan untuk mengisi waktu luang dan yang 98% bekerja dikarenakan alasan 

ekonomi yaitu untuk menambah penghasilan keluarga. 

. 
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Wanita 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 wanita yan telah berkeluarga. Namun dalam kehidupan 

modern dan dalam era pembangunan dewasa ini, banyak wanita yang tidak puas 

tinggal di rumah menjalankan tugas utamanya. Banyak wanita (yang telah menikah) 

bekerja di kantor dengan alasan membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan 

ekonomi atau demi untuk pengembangan diri dan karirnya.  

Menurut Widiastuti (2003: 114) karier dan pekerjaan bagi ibu rumah tangga saat 

ini dipandang bukan lagi sebagai pilihan, tetapi sudah merupakan aktualisasi diri. 

Dengan didasari pola pikir yang lebih terbuka pada ibu rumah tangga yang bekerja 

dapat menentukan kehidupannya dengan lebih pasti karena dalam dirinya  tidak 

merasakan keraguan dalam menentukan langkahnya, sehingga ibu rumah tangga 

yang mempunyai rasa percaya diri akan bertindak mandiri, tegas dalam membuat 

pilihan dan mengambil keputusan seperti apa yang diinginkan, memiliki keyakinan 

dan memiliki persepsi diri positif sehingga merasa bangga atas potensi yang 

diperolehnya tetapi tergantung pada kesadaran masing-masing individu. 

Sebaliknya ibu rumah tangga yang tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, 

mereka hanya mengurusi semua kebutuhan keluarga dan harus senantiasa 

mengkonsentrasikan dirinya pada keluarga. Dengan keadaan demikian, ibu rumah 

tangga menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Mereka jarang atau bahkan kurang mendapatkan pengetahuan dengan 

dunia luar, tentang bagaimana mereka harus tampil cantik dan percaya diri dihadapan 

orang banyak, menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah dengan matang 

(apabila ada masalah yang rumit selain masalah rumah tangga) dan masih banyak 

yang lainnya. 

Banyak persoalan yang dialami oleh para wanita atau ibu rumah tangga yang 

bekerja di luar rumah, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak 

hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada yang bisa menikmati 

peran gandanya, namun ada yang merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-

persoalan rumit berkembang dalam hidup sehari-hari. Dengan kondisi perekonomian 

yang menurun serta dibarengi oleh meningkatnya biaya-biaya hidup sedangkan 

penghasilan keluarga dirasa tidak mencukupi. Namun bila wanita itu telah 
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berkeluarga, mempunyai suami dan anak, maka keluarga juga merupakan sisi 

kehidupan yang penting yang memerlukan perhatian dan tidak boleh ditinggalkan. 

Menurut pandangan umum, bila seseorang wanita telah menikah sudah 

selayaknya tanggung jawab keuangan diserahkan kepada suami namun selain 

berkeluarga, mempunyai karier adalah pilihan hidup. Banyak alasan yang mungkin 

dapat dikemukakan sebagai latar belakang keputusan untuk tetap bekerja, salah 

satunya finansial.  

Dalam artikel majalah Nakita menjelaskan umumnya ibu rumah tangga yang 

bekerja memiliki kekurangan dan kelebihan yaitu memiliki banyak relasi yang 

membuatnya lebih terbuka termasuk dalam mengasuh anak, logika berpikirnya pun 

lebih dinamis ditambah dengan wawasan mereka dalam mengasuh anak yang cukup 

luas, membantu kebutuhan finansial sehingga keluarga bisa merencanakan kualitas 

hidup yang lebih baik, punya kesempatan mengaktualisasikan diri sehingga 

kepercayaan diri pun meningkat namun dikarenakan sempitnya waktu sehingga 

kuantitas bertemu anaknya yang sedikit menyulitkan ibu rumah tangga yang bekerja 

di kantor untuk meningkatkan kualitas interaksinya dengan anaknya, sebagian besar 

tenaga habis tercurah pada pekerjaan yang mengakibatkan proses mengasuh anaknya 

dilakukan dalam kapasitas waktu yang seadanya. Sedangkan kelebihan dan 

kekurangan ibu rumah tangga yang tidak bekerja adalah karena selalu berada di 

rumah maka ia memiliki kesempatan lebih banyak menjalin hubungan harmonis 

dengan keluarga serta punya kesempatan lebih banyak mengenal karakter anak, 

punya kesempatan lebih banyak menggali bakat dan minat anak, punya kesempatan 

memberikan stimulasi terbaik dan terlengkap kepada anak namun karena terdorong 

untuk membantu/melayani anak sehingga membuat anak tidak/sulit mandiri, 

memiliki banyak waktu namun akses informasi mengenai pengasuhan anak tidak 

seluas ibu bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Andika (2007) mengenai pengaruh harga 

diri terhadap kepuasan hidup pada wanita bekerja dan wanita yang tidak bekerja 

diperoleh hasil dengan nilai F = 101,473 dengan nilai signifikan (p) 0,000 dapat 

disimpulkan bahwa harga diri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan hidup pada wanita bekerja dan wanita tidak bekerja. Nilai F yang diperoleh 

masing-masing adalah 62,735 dan 42,080 serta r2 = 0,691 dan 0,600. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Bania Maulina dan Raras Sutatminingsih 

mengenai stress ditinjau dari harga diri pada ibu yang memiliki anak penyandang 

retardasi mental yang dilakukan pada ibu yang memiliki anak yang menyandang 

retardasi mental sebanyak 40 orang, dimana 28 diantaranya memiliki anak dengan 

retardasi mental taraf ringan dan 12 lainnya memiliki anak retardasi mental taraf 

menengah. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara harga diri dan 

stress pada ibu yang memiliki anak penyandang cacat mental (rxy=0.601, p <0.05). 

Faktor penyebab ibu rumah tangga yang bekerja memiliki karakteristik 

cenderung lebih terbuka dalam mengasuh anak, logika berpikirnya jauh lebih 

dinamis ditambah dengan wawasan mereka dalam mengasuh anak yang cukup luas 

namun sulit meningkatkan kualitas interaksinya dengan anak karena kuantitas 

pertemuan yang kurang, urusan pekerjaan yang menyita sebagian besar energi ibu 

yang mengakibatkan proses mengasuh anak dilakukan dalam kapasitas waktu 

seadanya berdasarkan contoh hasil penelitian diatas adalah ibu rumah tangga yang 

bekerja sebenarnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai 

mengasuh anak namun dikarenakan pekerjaan yang membuatnya harus membagi 

waktunya antara bekerja dan mengurus anak yang akhirnya menimbulkan konflik 

perannya sebagai ibu dan pekerja, konflik perannya yang tinggi menyebabkan self-

esteem nya menjadi rendah karena merasa tidak dapat menangani kedua 

pekerjaannya itu dengan baik. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja justru memiliki 

konflik peran yang rendah karena ia hanya terfokus mengurus anak dan suaminya 

saja tanpa harus membagi waktunya dengan pekerjaan yang lain yang akhirnya 

meningkatkan self-esteem nya karena merasa puas dapat melakukan pekerjaannya 

dengan baik dan mendapat penghargaan dari orang lain. 

Apabila pada awalnya wanita mendominasi pada bidang pendidikan dan 

kesehatan, sekarang ini makin banyak wanita mulai terjun ke sektor publik, bidang-

bidang yang masih didominasi kaum pria (Rustijono, suara Pembaruan 21 April 

1994).  

Dengan adanya gejala tersebut menimbulkan reaksi yang pro maupun kontra 

dari masyarakat. Timbulnya reaksi tersebut berawal dari pemikiran yang tradisional 

mengenai peran pria dan wanita dalam masyarakatnya (Williams and Best, 1990). 

Pandangan hidup peran-jenis yang tradisional ini mendorong timbulnya pandangan 
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masyarakat yang sifatnya dikotomis, sehingga kedudukan wanita selalu dilawankan 

dengan pria akibatnya akhirnya wanita disamaratakan sebagai mahkluk dengan status 

yang lebih rendah dari pria. 

Reaksi yang bersifat kontra timbul karena masyarakat masih menganggap bahwa 

dunia kerja identik dengan dunia kaum pria, bahkan menurut Zinberg (dikutip 

Kundsin, 1973) istilah karier itu memiliki konotasi yang maskulin, sehingga 

masyarakat masih sulit untuk menerima adanya penambahan peran kaum wanita 

sebagai tenaga kerja aktif di luar rumah. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa 

prestasi dan kefemininan adalah dua hal yang bertentangan. Apabila wanita 

berprestasi, ia akan cenderung untuk menjadi lebih maskulin dan kefemininannya 

akan berkurang (Hoffman, Horner dikutip Frieze, 1978). 

Sebaliknya, dalam masyarakat ada juga yang pro dengan keterlibatan wanita 

secara aktif sebagai tenaga kerja di luar rumah tangga. Status wanita bekerja 

dianggap lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ibu rumah tangga, sebab 

merekalah yang dapat menyejajarkan dirinya dengan pria. Peranan ibu rumah tangga 

dianggap tidak mampu mendukung pengembangan pribadi karena tidak dapat 

memperluas wawasan, sehingga peran ini dianggap tidak berfungsi (Tampubolon, 

Suara Pembaruan). Dengan asumsi seperti itu, diyakini bahwa self-esteem ibu rumah 

tangga yang bekerja akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja (Tinsley & Faunce, dalam Betz, 1987). 

Menurut Branden (2001: 5) self-esteem atau harga diri adalah perpaduan antara 

kepercayaan diri dengan penghormatan diri. Dimana harga diri itu sendiri merupakan 

salah satu komponen diri yaitu citra diri dan harga diri. Mempunyai harga diri yang 

kokoh berarti merasa cocok dengan kehidupan dan penuh keyakinan yaitu 

mempunyai kompetensi dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan. 

Mempunyai harga diri yang rapuh berarti merasa tidak cocok dengan kehidupan dan 

merasa bersalah terhadap diri sendiri. 

Pentingnya kebutuhan harga diri dicapai dengan bagaimana memandang diri 

sendiri yang sangat mempengaruhi setiap aspek pengalaman sehari-hari, mulai dari 

peran dalam dunia kerja, dalam hubungan asmara, cara bersikap sebagai orang tua, 

sampai seberapa tinggi derajat kehidupan yang ingin dicapai. 
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Self-esteem yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah penghargaan diri ibu 

rumah tangga yang bekerja dan yang tidak bekerja terhadap dirinya sendiri, 

bagaimana cara pandang ibu-ibu ini menilai pekerjaannya dan apa yang telah ia 

lakukan. Ibu rumah tangga yang bekerja di suatu perusahaan pasti memiliki wawasan 

yang luas, memiliki penghasilan sendiri, juga dapat mengembangkan bakat yang ia 

miliki sehingga sering mendapatkan penghargaan dari orang lain atas apa yang telah 

ia lakukan dan dapat meningkatkan self-esteem nya sedangkan ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja mungkin sama-sama memiliki wawasan yang luas namun tidak 

memiliki pengalaman bekerja yang baik seperti ibu rumah tangga yang bekerja di 

kantoran, ruang lingkup pekerjaannya hanya lingkungan keluarganya saja sehingga 

peluang penghargaan dari orang lain atas apa yang telah ia lakukan terbilang lebih 

kecil yang membuat self-esteem nya lebih rendah dari self-esteem ibu rumah tangga 

yang bekerja di perusahaan. 

Orang yang memiliki self-esteem rendah biasanya akan menghindari situasi yang 

menimbulkan rasa cemas, melecehkan bakatnya sendiri, merasa bahwa orang lain 

tidak menghargainya, mudah dipengaruhi orang lain, dll. Maka jika iu rumah tangga 

yang tidak bekerja memiliki self-esteem yang rendah maka ia akan melakukan hal-

hal seperti diatas. Dapat dibayangkan jika ibu rumah tangga memiliki self-esteem 

yang rendah maka hal itu dapat mempengaruhi pola asuh yang diberikan kepada 

anak-anaknya. Dan juga jika ibu yang memiliki self-esteem rendah dapat membuat 

anak mencontoh apa yang ia lakukan sehingga mengganggu pertumbuhan psikologis 

anak. 

Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui perbedaan self-esteem 

antara ibu rumah tangga yang bekerja dan yang tidak bekerja sehingga kita dapat 

mengetahui perbedaannya dan dapat membantu ibu rumah tangga yang memiliki 

self-esteem yang rendah dengan memberinya motivasi, jika anak mencontoh self-

esteem nya yang rendah maka kita dapat membantu dengan memberikan terapi atau 

sesuatu yang lebih konkrit dari sekedar informasi mengenai perbedaan self-esteem 

antara ibu rumah tangga yang bekerja dan yang tidak bekerja. 

Sehingga self-esteem ibu rumah tangga menjadi sesuatu yang sangat penting, 

karena self-esteem seorang ibu rumah tangga berpengaruh besar terhadap 

perkembangan psikologis anak dan dapat ditiru oleh anak. Karena itu peneliti 
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memilih untuk meneliti mengenai perbedaan self-esteem antara ibu rumah tangga 

yang bekerja dan yang tidak bekerja. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada beberapa negara di dunia 

(Kitamaya &Markus, 1994; Markus&Kitamaya, 1991, 1994: Triandis, 1989) 

ditemukan bahwa self-esteem dan hubungannya dengan orang lain ternyata 

dibedakan oleh budaya setempat. Individu dalam budaya kolektivisme lebih 

interdependensi sedangkan budaya individualisme lebih mengarah ke dependensi. 

Dampak dari perbedaan pandangan ini dimungkinkan dapat membedakan konsep 

self-esteem yang dapat menghasilkan perbedaan ide tentang kepuasaan (Burger, 

2000:368). 

Kebutuhan utama yang mendorong manusia untuk memiliki pekerjaan serta 

berkarya, selain kebutuhan untuk memperoleh posisi yang menjanjikan penghasilan 

dan kemapanan dalam pekerjaan, adalah kebutuhan ini, menurut Maslow (dikutip 

Hjelle dan Ziegler, 1981), disebut sebagai kebutuhan akan self-esteem dan 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mendorong orang untuk 

mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari orang lain. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 37 orang ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dan 49 orang wanita bekerja di Amerika, juga tidak terdapat perbedaan self-

esteem pada ibu rumah tangga yang bekerja dan ibu rumah tangga yang tidak bekerja 

pada skala Coopersmith Self-Esteem Inventory (Gisela, 1995). Baik ibu rumah 

tangga yang bekerja maupun yang tidak bekerja relatif memiliki self-esteem yang 

cukup tinggi. Tampaknya status pekerjaan tidak cukup besar pengaruhnya sehingga 

dapat menimbulkan perbedaan yang signifikan pada kefeminiman wanita karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan bukan satu-satunya faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan self-esteem wanita.  

Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk menghadapi tantangan serta 

mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, serta mampu 

merasa bangga dan memperoleh penghargaan dari lingkungan terhadap hasil 

kerjanya akan dapat mengembangkan self-esteem yang positif (Coopersmith dikutip 

Harter dalam Mussen, 1983). 

Tampaknya apapun yang dikerjakan wanita, ia akan dapat memperoleh 

kebanggaan apabila ia merasa puas dengan hasil pekerjaannya, serta memperoleh 
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penghargaan dari lingkungannya. Konsep diri, termasuk self-esteem nya, akan tetap 

dapat berkembang secara positif (Stassinopoulos, 1973). Berarti bahwa ada faktor 

lain yang terlibat dalam proses perkembangan self-esteem wanita. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai self-esteem ibu rumah tangga yang bekerja 

maupun yang tidak bekerja, maka penulis ingin mengetahui apakah ada perbedaan 

self-esteem pada ibu rumah tangga yang bekerja maupun yang tidak bekerja. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya adalah 

apakah ada perbedaan self-esteem antara ibu rumah tangga yang bekerja dengan yang 

tidak bekerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan self-

esteem pada ibu rumah tangga yang bekerja dengan yang tidak bekerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis 

a. Penelitian ini memberikan masukan dan wawasan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya psikologi wanita, serta adanya usaha nyata untuk ikut 

serta dalam pengembangan ilmu tersebut. 

b. Sumbangan ilmiah dan teoritis mengenai self-esteem pada ibu rumah tangga yang 

bekerja dan yang tidak bekerja. 

c. Sebagai upaya untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan self-esteem 

ibu rumah tangga yang bekerja dan yang tidak bekerja. 

Secara Praktis 

a. Dengan adanya penelittian ini, dapat memberikan pemahaman bagi orang yang 

khusus konsen dibidang perempuan tentang self-esteem wanita. 

b. Dengan mengetahui akibat dari wanita yang memiliki self-esteem rendah, 

penelitian ini dapat membantu meningkatkan self-esteem ibu rumah tangga yang 

tidak bekerja dengan teknik-teknik psikologi. 


