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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman yang semakin canggih seperti ini semakin banyak 

kebutuhan akan hidup semakin meningkat. Selain itu tingkat produktivitas 

juga semakin meningkat, sehingga banyak para pekerja pada saat ini bukan 

hanya dari kalangan pria saja namun wanita juga mulai melakukan 

pergerakan emansipasi wanita untuk setara dengan para pria. Emansipasi 

perempuan merupakan proses pembebasan kaum perempuan dari status sosial 

ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi 

kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Emansipasi juga dapat 

dikatakan sebagai suatu gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk 

meningkatkan harkat dan martabatnya dari kesenjangan dari kaum laki-laki 

sehingga dapat mencapai kesetaraan. Dengan kata lain, emansipasi 

perempuan adalah gerakan kaum wanita untuk mensejajarkan diri dengan 

kaum laki-laki. Di era globalisasi seperti ini, semakin banyak kebutuhan telah 

banyak mengubah pandangan wanita mulai dari mengubah pandangan bahwa 

wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada dirumah, sedangkan 

laki-laki adalah mahluk yang harus berada diluar rumah. Kemudian dengan 

adanya pekembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita 

memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. 

Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak 

tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam 

masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan 

transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu 

dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian 

wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. 

Peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan 

ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan 
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dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Kecenderungan wanita untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi, antara 

lain merenggangnya ikatan keluarga, meningkatnya kenakalan remaja dan 

implikasi lain. 

Ihromi (1990), menyatakan bahwa jumlah wanita pencari kerja akan 

semakin meningkat di sebagian wilayah dunia. Wanita ingin tetap bekerja, 

karena pekerjaan memberikan banyak arti bagi diri: mulai dari dukungan 

finansial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan 

aktualisasi kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian 

(meskipun penghasilan suami mencukupi), serta memungkinkan subyek 

mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang mendasar.  

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS (Adisu, 2007) yang 

dipublikasikan pada tahun 2004, terlihat adanya kecenderungan pekerja 

wanita semakin meningkat. Meningkatnya pekerja wanita dimungkinkan 

bersumber pada perubahan faktor tertentu, seperti pendidikan, perubahan 

persepsi tentang wanita yang bekerja, yang mendorong wanita lebih giat 

memasuki pasar kerja terutama jika terjadi perkembangan dalam kegiatan 

ekonomi negara.  

Pada dasarnya, ibu yang bekerja di luar rumah memiliki banyak 

manfaat selain pada dirinya sendiri, juga terhadap keluarganya. Namun 

seringkali masih timbul dilema atau konflik di antara mereka. Di satu sisi ada 

keinginan untuk lebih mengaktualisasikan potensinya, tetapi di sisi lain 

keluarga juga seringkali membutuhkan kehadirannya. Meskipun seringkali 

keluarga memberi dukungan penuh, tetapi perasaan bersalah seringkali masih 

muncul. Hal itu antara lain disebabkan karena masih kuatnya pandangan 

bahwa seorang ibu seharusnya mempunyai waktu lebih banyak untuk 

keluarganya (Yunita, 1999). Namun menjalani dua peran sekaligus, sebagai 

seorang pekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga, tidaklah mudah. 

Karyawan wanita yang telah menikah dan punya anak memiliki peran dan 

tanggung jawab yang lebih berat daripada wanita single. Peran ganda pun 

dialami oleh wanita tersebut karena selain berperan di dalam keluarga, wanita 

tersebut juga berperan di dalam karirnya. Konflik pekerjaan-keluarga 
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menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan dirumah 

atau kehidupan rumah tangga (Frone & Cooper, 1994).  

Karyawan yang tidak dapat membagi atau menyeimbangkan waktu 

untuk urusan keluarga dan bekerja dapat menimbulkan konflik yaitu konflik 

keluarga dan konflik pekerjaan, atau sering disebut sebagai konflik peran 

ganda wanita antara keluarga dan pekerjaan. Di satu sisi perempuan dituntut 

untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga secara 

baik, namun disisi lain, sebagai seorang karyawan yang baik mereka dituntut 

pula untuk bekerja sesuai de ngan standar perusahaan dengan menunjukkan 

performan kerja yang baik. Wanita untuk peran tersebut terbagi dengan 

perannya sebagai ibu rumah tangga sehingga terkadang dapat mengganggu 

kegiatan dan konstrentasi didalam pekerjaannya, sebagai contoh perusahaan 

merasa sulit menuntut lembur ataupun menugaskan karyawan wanita yang 

telah menikah dan punya anak untuk pergi keluar kota. Masalah ini 

merupakan salah satu contoh kecil bahwa urusan keluarga dapat berpengaruh 

terhadap kegiatan-kegiatan karyawan dalam bekerja. Bagi wanita yang sudah 

bekerja sejak sebelum menikah karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi 

diri yang tinggi, maka ia cenderung kembali bekerja setelah menikah dan 

mempunyai anak. Ada juga diantara para ibu yang lebih senang hanya 

berperan menjadi ibu rumah tangga, namun keadaan ternyata menuntut untuk 

bekerja demi menyokong keuangan keluarga. Kondisi tersebut terkadang 

sering memicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan 

perusahaan, bila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak 

yang sangat berarti bagi usaha pencapaian tujuan dalam perusahaan. Akan 

tetapi jika konflik tidak cepat ditangani dengan bijaksana dan tepat maka, 

dapat berakibat langsung pada karyawan perusahaan tersebut, karena mereka 

dalam keadaan serba salah sehingga mengalami tekanan jiwa (stress). Dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaanya terdapat gangguan atau 

masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor psikologis dalam diri 

wanita, misalnya wanita itu merasa bersalah telah meninggalkan keluarganya 

untuk bekerja, tertekan karena terbatasnya waktu dan beban pekerjaan terlalu 
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banyak serta situasi kerja yang kurang menyenangkan. Keadaan ini akan 

mengganggu pikiran dan mental karyawan wanita ketika bekerja. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa 

kasus yang dialami oleh wanita yang memiliki peran ganda rata-rata memiliki 

kesulitan dalam menjalankan salah satu perannya. Temuan dari Thanacoody, 

Bartram, dan Barker memperlihatkan bahwa wanita karier yang bekerja 

sebagai akademisi, di negara Australia dan Mauritania mempunyai dampak 

pada keluarga mereka, di mana mereka sering kali harus mengorbankan saat 

penting untuk keluarga seperti mendatangi acara anak mereka disekolah 

ataupun harus mengorbankan kehidupan sosial mereka untuk belajar dan 

mengerjakan pekerjaan mereka (Greenhause dan Beutell, dalam Indriyani, 

2009). 

Pada kenyataannya peran ganda memberikan konsekuensi yang berat. 

Disatu sisi wanita mencari nafkah untuk membantu suami bahkan pada kasus 

tertentu wanita lebih bisa diandalkan dalam menafkahi dan disisi lain wanita 

harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Walaupun 

demikian peran ganda wanita bukan pilihan yang tidak mungkin diambil dan 

hal tersebut sering berdampak kepada sikap mereka terhadap kerja. 

Menurut Hastuti (2008), bahwa wanita karir, karena keterbatasan 

waktunya, tidak mungkin bagi dirinya untuk sekaligus menjadi ibu rumah 

tangga secara maksimum. Wanita yang aktif bekerja sulit menjalankan tugas 

sebagai istri dan berfungsi sebagai ibu dalam hal mengasuh, merawat, 

mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sepanjang waktu. 

Sehingga dalam hal ini wanita yang menjadi istri dan ibu sekaligus pekerja, 

cenderung membawa mereka pada work-family conflict. Meskipun laki-laki 

juga dapat mengalami work-family conflict tetapi wanita tetap menjadi 

sorotan utama, karena berkaitan dengan tugas utama mereka sebagai ibu dan 

istri. Konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir dapat menyebabkan 

hambatan dalam pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Orenstein (2005) 

bahwa peran ganda dapat membuat wanita sulit meraih sukses di bidang 

pekerjaan, keluarga dan hubungan interpersonal sekaligus. Bila tidak ingin 

seperti itu disarankan sebaiknya wanita tersebut tidak berprinsip sebagai 
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wanita super yang sanggup melakukan semuanya sendiri. Ketidakmampuan 

wanita karir dalam menyelesaikan konflik peran ganda tersebut dapat 

menyebabkan mereka menampilkan sikap kerja yang negatif misalnya kurang 

motivasi dalam bekerja, kurang konsentrasi, karena urusan keluarga sehingga 

dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi atau 

perusahaan secara keseluruhan. 

Berbagai peran (multiple role) wanita tersebut menjadi faktor yang 

dapat mempengaruhi sikap kerja, terutama ibu, dimana pada kenyataannya di 

satu sisi ibu tetap terus bekerja dan berkarir sementara di sisi lain mereka 

tidak bisa lepas dari perannya sebagai ibu dan istri, belum lagi bila dikaitkan 

dengan pembagian kerja domestik rumah tangga dimana ibu yang masih lebih 

banyak mengerjakannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Konflik Peran Ganda Pada Karyawan Wanita”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan diatas dan untuk 

memberikan arah yang jelas pada penelitian ini, maka dapat ditarik suatu 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana gambaran konflik peran ganda yang terjadi pada karyawan 

wanita? 

2. Bagaimana dampak dari konflik peran ganda yang terjadi? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap konflik peran ganda yang 

timbul pada karyawan wanita? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah untuk mengetahui gambaran konflik yang terjadi pada karyawan 

wanita yang memiliki peran ganda, dampak yang terjadi dan upaya 

penanggulangan konflik yang dihadapi oleh para karyawan tersebut. 
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D. Manfaat 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritik bagi 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi wanita, dan psikologi 

Industri dan Organisasi dalam bidang sumber daya manusia. 

2. Manfaat praktis 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan kajian pemikiran tentang konflik peran ganda pada wanita karir 

sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


