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Konflik peran ganda merupakan tuntutan dari beberapa peran yang mengganggu fungsi peran 

lainnya.Di Indonesia, pengasuhan terhadap anak merupakan peran orang tua khususnya ibu 

didalam keluarga yang mempunyai arti penting untuk tumbuh kembang anak, dan stress kerja 

merupakan kondisi dimana seorang karyawan tidak mampu menyelesaikan masalahnya akibat 

tuntutan atau kondisi pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara stress kerja ibu sebagai karyawati terhadap keberfungsiannya dalam pengasuhan anak 

di dalam keluarga. Desain dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional  dan Instrumen 

yangdigunakan yaitu kuisioner stress kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan. Jumlah subjek 

sebanyak 157 karyawatiberdasarkan kriteria kategori usia orang tua, pendidikan, status kerja, 

dan masa kerja dengan menggunakan teknik quota samplingdalam pengambilan 

sampelnya.Teknik analisis data yang digunakan yakni Korelasi Product Moment (Pearson’s 

correlation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 

antara stres kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan (r = -0.209, p = 0.009) dengan 

sumbangan efektif sebesar4.4%. 
 

Kata kunci: fungsi ibu dalam pengasuhan, konflik peran ganda,stres kerja 

 

The dual role conflict is a demand from some of the roles that interfere with a functioning of 

other roles. In Indonesian, parenting to children is the role of parents especially mother in the 

family wich has significance for children’s growth, and job stress is a condition where an 

employee can not solve the problem because of demands or working conditions. This study 

aims to find out the relationship betweenjob stress of mother as an employee with her 

functionality of parenting to children in the family. The design used in this study is a 

quantitative correlational and the instrumens used job stress and function of mother in 

parenting questionnaires. The number of subjects are 157 employee based on criteria of age 

category of parents, educations, employment status, and years of service that using quota 

sampling technique for the sampling. Data analysis technique that used is product moment 

correlation (Pearson’s correlation). The Results of this study showed that there was 

significant negative correlation between job stress with function of mother in parenting  

(r = -0.209, p = 0.009) with effective contribution is r
2
 = 0.044 = 4.4%. 

 

Keyword : function of mother in parenting, dual role conflict, job stress 
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Keluarga merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian, 

perkembangan, pendidikan, dan sosial suatu individu khususnya anak.Baik buruknya 

perkembangan dan kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua 

dapat berfungsi atau memainkan perannya didalam keluarga karena melalui keluargalah 

seorang individu diajarkan bahasa dan nilai-nilai atau moral dalam berkehidupan.Namun 

sejalan dengan perkembangan zaman yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) secara pesat membuat manusia tertarik untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan 

sebaik mungkin agar dapat melangsungkan hidup dengan layak karena tuntutan dari 

kebutuhan yang terus meningkat. Namun keadaan tersebut tidak hanya memberikan dampak 

positif seperti perkembangan yang pesat dalam bidang IPTEK, namun segi negatif yang 

sering dijumpai didalam masyarakat ialah adanya fenomena dimana terjadi konflik antara 

peran yang dirasakan oleh orang tua khususnya ibu, yaitu konflik antara peran dalam keluarga 

dengan peran terhadap pekerjaan yang mengharuskan para ibu tertuntut untuk menjalankan 

kedua peran tersebut dengan sebaik mungkin.Namun hal tersebut seringkali menjadi 

permasalahan orang tua dikarenakan banyaknya tuntutan peran yang harus mereka lakukan 

dan mengakibatkan peran-peran tersebut berjalan dengan tidak seimbang. 

 

Hasil survey AC. Nelson (dalam Benyamin, 2013) menunjukkan adanya kebangkitan kaum 

wanita di Asia Tenggara dalam hal jabatan bisnis, politik, budaya, dan lain-lain.Jumlah wanita 

yang bekerja pada Februari 2012 di Indonesia mencapai 43,32 Juta Jiwa (Statistic Indonesia, 

2012). Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa wanita pada zaman sekarang sudah mulai 

terjun pada bidang pekerjaan dan merupakan faktor tenaga kerja yang poensial, salah satu 

alasan yang mendasari wanita dalam bekerja adalah membantu perekonomian 

keluarga(Benyamin 2013).Mauthner menemukan bahwa pria maupun wanita telah 

meningkatkan komitmennya terhadap pekerjaan atau perawatan terhadap anak, situasi 

pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Sehingga dari hal tersebut membuat 

beberapa peran menjadi sama-sama penting yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan 

stress dan menimbulkan konflik antar peran (dalam Benyamin, 2013).Di Indonesia, tuntutan 

untuk mengasuh anak lebih diberatkan kepada sosok ibu dan ayah lebih diberatkan pada 

tuntutan sebagai pencari nafkah keluarga (Yenibeth, 2008 dan Lestari, 2012). Sehingga dari 

hal tersebut membuat sosok ibu yang berusaha membantu perekonomian keluarga dengan 

bekerja mempunyai peran ganda yakni peran dalam pekerjaan dan peran dalam keluarga 

sehingga memungkinkan timbulnya konflik antar peran. 

 

Terdapat hubungan konflik peran ganda dengan stres kerja secara signifikan, serta konflik 

peran ganda muncul akibat munculnya tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan 

dan menganggu permintaan, waktu dan ketegangan dalam keluarga.Sehingga faktor pemicu 

konflik peran ganda (work-family conflict) dapat bersumber dari domain tempat kerja dan 

keluarga (Benyamin, 2013).Konflik peran ganda muncul karena adanya beberapa faktor 

pemicu seperti tuntutan dari pekerjaan dan keluarga, kesulitan membagi waktu antara 

pekerjaan dan keluarga, serta adanya tekanan dari pekerjaan membuat seseorang sulit untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajiban pekerjaan yang seringkali merubah rencana 

bersama didalam keluarga.Sehingga pentingnya untuk membangun keseimbangan yang baik 

antara tuntuntan peran pada pekerjaan dan peran terhadap keluarga agar keduanya dapat 

berjalan dengan baik dan seimbang (Sari, Azis, & Amri, 2014 &Anafarta,2011).Faktor 

psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk 
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tetap mempertahankan pekerjaannya.Kemudian seorang ibu ada yang bisa menikmati peran 

gandanya, namun ada juga yang merasa kesulitan hingga persoalan-persoalan hidup semakin 

berkembang (Yulia, 2007).Pada umumnya, wanita banyak menghadapi masalah psikologis 

karena adanya perubahan yang dialami saat menikah, antara lain perubahan peran sebagai istri 

dan ibu rumah tangga, bahkan juga sebagai ibu bekerja (Pujiastuti dan Retnowati, 2000). 

 

Peran orang tua dalam hal pengasuhan anak atau parenting merupakan suatu tugas kompleks 

bagi orang tua dalam bersikap baik serta bertanggung jawab terhadap anaknya, serta gaya 

dalam Parentingmerupakan variabel yang sudah dipelajari secara eksistensi dalam 

pembangungan manusia dan dianggap sebagai penentu penting dari hasil tentang apa yang 

telah dilakukan oleh anak (Astuti, Rivaie, & Ibrahim, 2013 dan Kordi, 2010). 

 

Dari kesimpulan buku tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak menjelaskan bahwa 

orang tua merupakan guru pertama yang paling penting untuk anak-anaknya dan orang tua 

harus dibekali untuk dapat mendidik anak agar siap dalam memasuki dunia sekolah.Dari 

program yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengasuhan orang tua mempunyai 

dampak positif bagi prestasi anak disekolah secara kontinum. Kemudian mengenai 

permasalahan kontrol orang tua dengan remaja memberikan pandangan bahwa pentingnya 

orang tua untuk selalu memantau atau mengawasi anaknya dalam berbagai tindakan yang 

beragam dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dari anak-anaknya(Kerr, 

Stattin,& Engels, 2008). Selanjutnya sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai 

hubungan pekerjaan orang tua dengan prestasi akademik anak, perkembangan kognitif dan 

sosioemosi anak menunjukkan bahwa orang tua dengan waktu pekerjaan yang penuh akan 

menghasilkan dampak negatif dari pada orang tua yang bekerja paruh waktu (Holladay, 

2013).Dari hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya peran orang tua di keluarga dalam 

tumbuh kembang anak. 

 

Sejumlah hasil penelitian yang dirangkum oleh Lestari (2012) diketahui bahwa gaya 

pengasuhan menjadi konteks yang mempengaruhi kesediaan anak untuk melakukan 

sosialisasi, sedangkan perilaku pengasuhan berkaitan langsung dengan outcome  baik-buruk 

terhadap perilaku anak, serta perilaku pengasuhan dan relasi orang tua-anak memiliki 

pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan anak maupun remaja, harga diri yang positif, 

kesehatan mental remaja, kepuasaan hidup, kebahagiaan, dan Perkembangan moral. 

 

House dan Rizzo (dalam Benyamin, 2013) mengatakan bahwa konflik peran secara umum 

didefinisikan kemunculan yang simultan dari dua atau lebih tekanan peran, kemudian dari 

kehadiran salah satu peran tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan 

peran yang lain. Kahn dkk.mengatakan bahwa harapan orang lain terhadap berbagai peran 

yang harus dilakukan seseorang dapat menimbulkan konflik. Konflik bisa terjadi apabila 

harapan peran tersebut dapat mengakibatkan seseorang sulit membagi waktu dan sulit untuk 

melaksanakan salah satu dari perannyadikarenakan kehadiran oleh peran lain. Keadaan yang 

tidak bisa dikendalikan antara tuntutan beberapa peran akan membuat seseorang menjadi 

tertekan sehingga jika sebagai orang tua maka ketika dia tertekan akan pekerjaannya dan 

terbawa hingga kedalam suatu keluarga dan terjadi keadaan seperti sering marah-marah atau 

tidak memperdulikan anggota keluarga yang lain karena kelelahan akibat suatu pekerjaan, dan 

lain-lain. Hal ini sering disebut dengan istilah stress kerja, yaitu suatu respon yang diberikan 

secara adaptif terhadap situasi yang menyebabkan penyimpangan secara fisik, psikologis, dan 

perilaku. 
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Stress kerja merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasakan beban yang berlebihan, 

merasa susah dan mengalami ketegangan emosi yang menghambat kinerja suatu individu 

(Robbins dalam Benyamin, 2013). Keadaan dari stress tersebut dapat ditandai dengan 

perubahan pada diri seseorang yang membuat atau memaksa dia untuk menyimpang dari 

fungsinya secara normal.Ada empat konsekuensi (dampak) yang dapat terjadi akibat stres 

kerja yang dialami oleh individu, yaitu terganggunya kesehatan fisik, kesehatan psikologis, 

performance, serta mempengaruhi individu dalam pengambilan suatu keputusan (Widyasari, 

2010).Kemudian dalam jurnal yang membahas tentang workaholic, diketahui bahwa orang 

yang workaholic cenderung memiliki dampak negatif terhadap hubungannya dengan teman-

teman, keluarga, dan masyarakat sehingga meningkatkan resiko konflik peran ganda dan 

akibatnya dihubungkan dengan perasaan stress, depresi, adanya tekanan psikologis, kesehatan 

fisik yang berkurang, dan perilaku konsumsi alcohol berat. (Brandy, Vodanovich, dan 

Rotunda, 2008). Sehingga jika dikaitkan dengan keluarga maka akan berdampak dengan 

orang tua yang kesulitan memfungsikan dirinya sebagai orang tua yang seharusnya dapat 

mendidik anak dengan baik yang mungkin dikarenakan tuntutan pekerjaan yang berat 

membuat peran dalam keluarga menjadi terganggu sehingga menimbulkan permasalahan. 

 

Dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masalah dari penelitian ini adalah apakah adahubungan antara stres 

kerja seorang ibu sebagai karyawati dengan keberfungsiannya terhadap pengasuhan didalam 

keluarga. Adapun Urgensi dari penelitian ini adalah harapan kepada para orang tua khususnya 

ibu yang mempunyai pekerjaan sibuk dapat lebih menyadari tentang pentingnya pendidikan 

dan perkembangan anak didalam keluarga untuk kehidupannya kelak dimasa yang akan 

mendatang mengingat di Indonesia sendiri ibu lah yang mempunyai peran lebih dalam 

pengasuhan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antarastres 

kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan anak pada karyawati di Banjarmasin.Selanjutnya 

manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara 

praktis. Manfaat secara teoritis yaitu dalam dunia keilmuan penelitian ini dapat menjadi bahan 

atau referensi atas penelitian lain yang berhubungan dengan stres kerja dan keberfungsian 

seorang ibu dalam pengasuhan anak, Kemudian manfaat secara praktisyaitu memberikan 

penyadaran secara langsung kepada masyarakat khusunya ibu-ibu yang mempunyai pekerjaan 

agar tetap dapat berfungsi baik dalam pegasuhan anak, serta dapat mengadakan suatu edukasi 

kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan dan perkembangan anak disamping 

kepentingan pekerjaan sehingga anak-anak yaitu sebagai calon pengembang masa depan 

dapat menjadi pribadi yang unggul dimasa yang akan datang. 

 

Fungsi Ibu dalam pengasuhan 

Secara umum didalam struktur keluarga terdapat peranan anggota keluarga seperti ayah yaitu 

kepala keluarga, mencari nafkah, pelindung dan pemberi rasa aman, peran ibu yaitu mengurus 

rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak,  memberikan pelindungan dan dapat menjadi 

pencari nafkah tambahan dalam keluarga, kemudian peran anak yaitu melaksanakan peranan 

psikosoisal sesuai dengan tingkat perkembangan, baik fisik, mental sosial, dan spiritual 

(Yenibeth, 2008). Kemudian peran ibu terhadap pengasuhan anak juga diperkuat dari buku 

psikologi keluarga (Lestari, 2012) yang menjelaskan bahwa pada zaman sekarang masih 

banyak keluarga yang menggunakan pola tradisional dalam berperan di dalam keluarga yaitu 

peran ibu lebih dikhususkan pada pegasuhan terhadap anak dan peran ayah lebih di khususkan 

kepada pencari nafkah. 
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Peran ibu sebagai orang tua di dalam keluarga khususnya di Indonesia merupakan suatu hal 

yang paling pentingdalam proses perkembangan anak, dimana orang tua merupakanfaktor 

utama dalam segi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak 

dengan harapan sukses akan tanggung jawabnya tersebut (Astuti, Rivaie, & 

Ibrahim,2013).Peran orang tua disini khususnya ibu maksudnya adalah bagaimana seorang 

ibu berfungsi dalampengasuhannya sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia seperti 

mendidik dan mengasuh anak, dan hal tersebut dikenal juga dengan istilahparenting. ).Istilah 

parenting membuat tugas orang tua tumbuh dari yang sekedar mencukupi kebutuhan dasar 

anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar menjadi memberikan yang 

terbaik bagi kebutuhan materiel anak, memenuhi kebutuhan psikologis dan emosi anak, dan 

menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. LeVine (dalam Lestari 

2012) menjelaskan tujuan parenting meliputi tiga hal, yaitu : menjamin kesehatan dan 

keselamatan fisik, mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dengan 

pertimbangan ekonomis, dan pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai 

budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, dan prestasi. 

 

Menurut Bernadib (dalam Sudirman 2012)Fungsi pokok dari orang tua didalam keluarga 

terbagi menjadi tiga yaitu fungsi ketuhanan, sosial, dan ekonomi, yang mana dalam fungsi 

ketuhanan tersebut dijelaskan dalam islam bahwa ajaran agama yang diberikan oleh orang tua 

dapat menentukan mampu tidaknya seorang anak dalam menjalankan perintah tuhan agar 

manusia dapat memberikan atau mencapai rasa aman dan tidak takut cemas. Sesuai dengan 

fungsi sosial orang tua wajib memberikan suatu aturan, pendidikan, pakaian yang layak, 

makanan dan minuman, memberi perlindungan dari marabahaya, menjaga keselamatan lahir 

bathin, jasmani, dan rohani, serta mengajarkan bagaimana berkehidupan bertetangga dan 

bermasyarakat sesuai dengan moral dan budaya yang berlaku.Sedangkan fungsi ekonomi 

yaitu kewajibanorang tuauntuk mengajarkan kepada anaknya tentang melangsungkan 

kehidupan dengan cara bekerja ataupun berusaha agar nanti dia dapat hidup mandiri tanpa 

harus bergantung degan orang tua lagi. Jika disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia 

sehingga ibu-lah yang mempunyai peran lebih banyak di dalam keluarga terhadap pengasuhan 

anaknya daripada seorang ayah. 

 

Bentuk – bentuk perilaku pegasuhan yang terdapat dalam relasi orang tua anak (Lestari, 2012) 

yaitu : 

Kontrol dan Pemantauan, yaitu pengontrolan secara terlihat (Overt) dan tidak (Covert) dan 

pemantauan positif kepada anak secara aktif (secara langsung) ataupun pasif (memperoleh 

informasi dari orang lain), dengan cara memberikan batasan-batasan perilaku yang 

disampaikan secara jelas, memberikan hukuman atau pujian, membuat tuntutan sesuai usia 

anak seperti membantu pekerjaan rumah, sarapan pagi, pengendalian atau kontrol terhadap 

perkembangan psikologis dan emosi anak, seperti proses berfikir, pengungkapan diri, ekspresi 

emosi, kelekatan pada orang tua, serta pengendalian atau kontrol terhadap perilaku anak.  

Dukungan dan Keterlibatan, dukungan mencerminkan ketanggapan orang tua atas kebutuhan 

anak yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak yang dicirikan oleh perawatan, 

kehangatan, persetujuan, dan berbagai hal positif dari orang tua untuk anak yang berdampak 

kepada anak seperti merasa diterima dan diakui sebagai individu. Dukungan dapat berupa 

emosi (melibatkan afeksi secara fisik ataupun verbal) dan instrumental seperti penyediaan alat 

untuk mengembangkan prestasi anak. 

Keterlibatan dapat ditunjukan orang tua dalam hal ketertarikan, berpengetahuan dan kesediaan 

untuk berperan aktif dalam aktivitas sehari-hari anak seperti bermain bersama, menyediakan 

waktu luang, dan kontribusi substantive dalam perawatan dan supervise. 
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Komunikasi, yaitu dapat dilakukan dengan komunikasi mengontrol seperti mempertegas 

aturan yang dibuat orang tua dan komunikasi mendukung seperti persetujuan, membesarkan 

hati, ekspresi afeksi, pemberian bantuan, dan krja sama. 

Kedekatan, yaitu dapat mencakup keintiman, afeksi positif, dan pengungkapan diri yang mana 

mengisyaratkan adanya saling ketergantungan dan perasaan terhubung. 

Pendisiplinan, pendisiplinan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama unjuk 

kekuasaan, seperti menggunakan kekuatan baik langsung maupun tidak langsung misalnya 

memberik hukuman, menggunakan wewenang, keunggulan fisik, dan pengolahan sumber 

daya. Kedua, penarikan kasih sayang, seperti tindakan ketidak setujuan atau celaan dengan 

cara mengilangkan dukungan emosi yang dapat secara verbal (sindiran) maupun nonverbal 

(mendiamkan). Ketiga, teknik induktif yaitu dengan cara mempengaruhi  kekuatan dalam diri 

anak, misalnya empati dan nurani, yang akan menumbuhkan internalisasi. 

 

Stress kerja 

Stress kerja diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu menghadapi 

tugas atau pekerjaannya sehingga akibatnya dapat memberikan dampak atau konsikuensi 

seperti mengganggu fungsi fisik maupun psikis yang normal dari suatu individu, yaitu 

terganggunya kesehatan fisik, kesehatan psikologis, performance, mempengaruhi individu 

dalam pengambilan suatu keputusan, perasaan depresi, adanya tekanan psikologis, kesehatan 

fisik yang berkurang, dan perilaku konsumsi alcohol berat.Namun ketika stress yang mampu 

dikendalikan dengan baik akan membuat seseorang dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik 

(Sari, R. K, dkk, 2014, Widyasari, 2010, dan Brandy, dkk 2008). 

 

Sumber-Sumber Stres dapat terjadi karena beberapa faktor. Luthans (2006) mengkategorikan 

faktor-faktor stres (stresor) menjadi empat kategori, yaitu Extra organizational stressors, 

yang terdiri dari perubahan sosial/teknologi,keluarga, relokasi, keadaan ekonomi dan 

keuangan, ras dan kelas, dan keadaankomunitas/tempat tinggal.Organizational stressors, yang 

terdiri dari kebijakan organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik dalam organisasi, dan 

proses yang terjadi dalam organisasi. Group stressors, yang terdiri dari kurangnya 

kebersamaan dalam grup,kurangnya dukungan sosial, serta adanya konflik intraindividu, 

interpersonal, danintergrup.Individual stressors, yang terdiri dari terjadinya konflik dan 

ketidakjelasanperan, serta disposisi individu seperti pola kepribadian tipe A, kontrol 

personal,learned helplessness, self-efficacy, dan daya tahan psikologis. Dilanjutkan oleh Hasil 

penelitian Rini (2002) menemukan bahwa stres dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor yaitu; 

Kondisi pekerjaan yang meliputi lingkungan kerja yang buruk dan tidak mendukung, 

overload pekerjaan baik secara kualitatif dan kuantitatif, pekerjaan yang tidak menantang, dan 

pekerjaan yang beresiko tinggi. Sumber lain yang menyebabkan terjadinya stres kerja pada 

karyawati adalah ketidak jelasan peran dalam bekerja yang kemudian ditambah dengan 

konflik rumah tangga yang dihadapi (Lambert, et, al., 2004). 

 

Menurut Robbin (1996) Gejala stres dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, diantaranya 

gejala fisiologis : Stress menciptakan perubahan dalam metabolism, meningkatkan laju 

jantung dan pernafasan, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, dan 

menyebabkan serangan jantung.Gejala psikologis :Gejala yang muncul adalah ketegangan, 

kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda.Gejala perilaku : Mencakup 

peruahan dalam produktivitas, absensi, dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan 

dalam kebiasaan makan, meningkatnya merokok dan konsumsi alcohol, berbicara cepat dan 

gelisah, dan gangguan tidur. 
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Nyoman Triaryati (2003) Dalam penelitiannya karyawan wanita telah terbukti menderita 

depresi dan mengalami stres lebih cepat dibandingkan pria, merupakan korban terbesar dalam 

work-family conflict. Ketika karyawan wanita tersebut menghadapi situasi kerja yang kurang 

menyenangkan karena tidak adanya adaptasi yang dibutuhkan oleh mereka, maka dengan 

mudah akan timbul stres yang kemudian berpengaruh pada kepuasan mereka. 

 

Hubungan antara stres kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan 

Dalam survei yang telah dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap 

hubungan pribadi dan keluarga sebagai suatu yang sangat berharga (Sari, Azis, & Amri, 

2014). Hubungan antar peran tidak selamanya berdampak negatif dan menimbulkan konflik, 

sisi positif yang didapatkan dalam peran ganda adalah bahwa suatu hal positif yang 

didapatkan dalam satu peran akan membawa hal positif ke peran yang lain, misalnya pujian 

yang didapatkan karyawan dalam bekerja akan membuat karyawan tersebut bahagia dan 

bersikap baik didalam keluarganya termasuk dalam interaksinya terhadap anggota keluarga, 

sebaliknya interaksi positif antara anggota keluarga akan meningkatkan self-efficasy karyawan 

sehingga dapat membuat meningkatnya kinerja karyawan (Holladay, 2013). Namun Ketika 

hubungan antar peran tersebut terdapat konflik yang tidak bisa diatasi dengan baik atau terjadi 

ketidakseimbangan peran, maka akan membuat banyak masalah yang memprihatinkan yaitu 

salah satunya adalah ibu yang kesulitan memfungsikan dirinya dalam pengasuhan 

dikarenakan tuntutan pekerjaan 

 

Dalam teori peran telah memberikan gambaran tentang bagaimana laki-laki dan wanita 

berusaha untuk menyeimbangkan perannya yang mana menjelaskan bahwa jumlah waktu dan 

tenaga individu bersifat konstan atau tetap sehingga peningkatan peran akan menyebabkan 

peningkatan pula pada konflik peran, kelebihan serta dampak negatif yang terdapat 

didalamnya. Demikian pula keterbatasan atau kelangkaan tenaga akan menciptakan konflik 

yang dapat menghasilkan stress dan kecemasan. (Grant-vallone, & Donaldson, 2001). 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa pekerjaan dan 

keluarga merupakan domain yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, karena 

kehidupan dalam keluarga dipengaruhi oleh kehidupan di pekerjaan dan sebaliknya kehidupan 

dipekejaan juga dipengaruhi dengan bagaimana kehiduan dikeluarga (Anafarta,2011).Harapan 

orang lain terhadap berbagai peran yang harus dilakukan seseorang dapat menimbulkan 

konflik.Selanjutnya tuntutan pekerjaan berhubungan dengan beban kerja yang berlebihan 

seperti waktu, tugas, dan kualifikasi pekerjaan yang banyak dapat saling mempengaruhi 

dengan tuntutan keluarga seperti menangani tugas rumah, menjaga ataupun mendidik anak 

dan juga konflik pekerjaan-keluarga mempunyai pengaruh menurunnya kehidupan rumah 

tangga atau keluarga dan mengganggu aktifitas bekerja(Benyamin, 2013).  

 

Sesuai dengan paparan  Yang, Chen, Choi, & Zou(dalam Benyamin, 2013)Work Family 

Conflictteridentifikasi menjadi tiga jenisyaitu dua diantaranya adalah Time-based Conflict, 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) 

dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). 

Sehingga dapat diketahui jika tuntutan dari salah satu peran antara pekerjaan atau keluarga 

yang berat dan menyita waktu, hal tersebut dapat mempengaruhi waktu karyawan/karyawati 

dalam berperan dengan baik pada peran yang lain. Selanjutnya yang ke-dua adalah Strain-

based Conflict,yang mana terjadinyasuatu tekanan dari salah satu peran akanmempengaruhi 

kinerja peran yang lainnya. 
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Stres terjadi ketika terdapat tuntutan melebihi kemampuan dan sumber yang dimiliki 

seseorang untuk berfungsi dalam area tersebut yakni tuntutan beberapa peran seperti 

pekerjaan dan keluarga.Kedua tuntutan tersebut mempunyai hubungan yang bersifat positif 

yaitu antara meningkatkan tuntutan atau mengurangi tuntutan. Kejadian dan kondisi pekerjaan 

mempunyai dampak singkat dan panjang  dalam kehidupan berkeluarga. Interaksi yang 

negatif yang didapatkan dipekerjaan akan berdampak negatif juga pada hubungan orang tua-

anak di keluarga (Brooks, 2011). 

 

Sebuah studi tentang ibu dan anak usia prasekolah menemukan bahwa ketika ibu mengalami 

stres pada pekerjaan, mereka cenderung menarik diri, kurang memperhatikan, serta kurang 

peduli dan hangat  kepada anaknya. Kemudian Ketika orang tua yang bekerja diluar jam 

standar (bekerja sampai malam dan/ di akhir pekan) mereka menyatakan merasakan tekanan 

emosi yang lebih besar dan pengasuhan yang kurang efektif  dibandingkan dengan orang tua 

yang bekerja dengan waktu standar, dan anak mereka yang berusia 2 hingga 11 tahun 

menunjukkan masalah perilaku yang  lebih besar saat diukur dengan menggunakan 

Childrens’s Behavior Check List (Brooks, 2011). 

 

Orang tua yang cenderung mengalami limpahan negatif dari pekerjaan ke rumah ialah orang 

yang; memberikan prioritas lebih pada pekerjaan daripada keluarga, cenderung memiliki 

posisi atau jabatan yang tinggi pada pekerjaannya dengan tanggung jawab yang besar, 

memiliki pekerjaan yang menuntut dan sulit diselesaikan tepat waktu, memiliki pekerjaan 

yang menstimulus atau tidak cukup menstimulus, dan mendapat dukungan pengasuhan yang 

kurang dari orang yang tidak mengalami stres (Brooks, 2011). 

 

Dari hal yang dipaparkan diketahui bahwa jika seorang karyawati mengalami stres kerja yang 

tinggi akibat beberapa faktor seperti Extra organizational stressors, Organizational stressors, 

Group stressors, dan Individual stressors(Luthans, 2006) maka akan membuat perubahan 

metabolisme karyawati menjadi menurun, merasakan kesejahteraan psikologis yang menurun, 

dan menjadikan produktivitas dan aktivitas sehari-hari menurun dan terganggu (Robbin, 

1996), sehingga hal tersebut membuat karyawati yang mempunyai anak tidak dapat berfungsi 

dengan baik dalam pengasuhan anak seperti kurangnya kontrol dan pemantauan terhadap 

anak, rendahnya dukungan dan keterlibatan kepada anak, terjadinya intensitas komunikasi 

rendah atau sedikit, membuat kedekatan antara seorang ibu dan anak menjadi berkurang dan 

membuat pendisiplinan kepada anaknya juga berkurang.  

 

Hipotesis 

Ada hubungan negatif antara stres kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan.Semakin tinggi 

stres kerja maka akan semakin rendah fungsiibu dalam pengasuhan, begitupun sebaliknya. 

Semakin rendah stres kerja maka akan semakin tinggi fungsiibu dalam pengasuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penilitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis penelitian yaitukuantitatif 

korelasional karena penelitian ini menghubungkan pendekatan-pendekatan terhadap empiris 

untuk mengukur, menganalisa, mengumpulkan, dan menampilkan data dalam bentuk numeric 

daripada naratif secara akurat.penelitian ini berusaha untuk melihat hubungan antar variabel 

yang diteliti dengan menggunakan metode perhitungan statistik. 
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Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pemilihan subjek yaitu ibu yang bekerja dan mempunyai anak 

dengan kategori usia anak yaitu dari anak-anak sampai remaja akhir karena pada usia tersebut 

sesuai dengan fenomena sangat membutuhkan peran orang tua untuk perkembangan dan 

pertumbuhannya. Kategori usia menurut Hurlock yaitu, masa kanak-kanak 2-12tahun, masa 

remaja, 12-21 tahun, masa dewasa awal 21-40 tahun, masa dewasa madya 40-60 tahun 

(Hurlock, 2006). 

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah karyawatiyang telah mempunyai anak 

yang berkisar antara 5 – 21 tahun di kota Banjarmasin. Sampel dari penelitian ini adalah 157 

subjek karyawati dikota Banjarmasin.Teknikpengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

kuota sampling, yaitu kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dan populasi 

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiono, 

2014).Tujuan dari penggunaan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah 

peneliti dalam pengambilan sampel subjek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan karena 

ketentuan kriteria dari peneliti tidak terdata oleh pemerintah daerah tempat penelitian 

sehingga membuat populasinya tidak diketahui. 

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Fungsi ibu dalam pegasuhan merupakan suatu respon subjek yang mencerminkan tugas atau 

peran ibu dalam mengasuh anak yang didalamnya terdapat kontrol dan pemantauan, 

dukungan dan keterlibatan, komunikasi, kedekatan, serta pendisiplinan tentang kehidupan 

seperti ketuhanan, ekonomi dan sosial budaya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala fungsi ibu dalam pengasuhan berdasarkan bentuk-betuk perilaku pengasuhan 

hasil dari kajian penelitian tentang relasi orang tua-anak dalam buku Psikologi Keluarga 

(lestari, 2012) yang mempunyai 5 dimensi, yaitu kontrol dan pemantauan, dukungan dan 

keterlibatan, komunikasi, kedekatan, serta pendisiplinan dengan jumlah item sebanyak 34 

item. Salah satu contoh itemnya adalah “Saya memantau anak saya agar selalu taat beribadah 

”. Sesuai dengan hasil try-outyang dilakukan instrument ini mempunyai nilai konsistensi 

reliabilitas sebesar 0.942(Cronbach’s Alpha). 

 

Stres kerja merupakan suatu respon subjek yang mencerminkan kondisi subjek diakibatkan 

oleh tuntutan dan lingkungan pekerjaan yang mengganggu fungsi fisiologis, psikologis, dan 

perilaku. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala tentang stres kerja yang 

dibuat oleh Nurul (2013) yang direvisi kembali berdasarkan tiga gejala stres menurut Robbin 

(1996) yang mempunyai 3 dimensi gejala stres yaitu fisiologis, psikologis, dan perilaku 

dengan jumlah item sebanyak 18 item. Salah satu contoh itemnya adalah “Saya merasa 

senang ketika berada ditempat kerja”.Sesuai dengan hasil try-outyang dilakukan instrument 

ini mempnyai nilai konsistensi reliabilitas sebesar 0.859 (Cronbach’s Alpha). 

 

Prosedurdan Analisa Data 

Prosedur pengambilan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah 

dengan melakukan uji coba instrumen pada kuisioner stres kerja sebanyak 45 item dan fungsi 

ibu dalam pengasuhan sebanyak 44 item untuk mengetahui validasi item dan mengetahui skor 

reliabilitas dari kedua instrument tersebut. Kemudian setelah melakukan uji cobatersebut 

menghasilkan skor reliabilitas pada kuisioner stres kerja sebesar 0.859 dengan 18 item yang 

valid dan skor reliabilitas pada kuisioner fungsi  ibu dalam pengasuhan sebesar 0.942 dengan 

34 item yang valid. Kemudian setelah melakukan uji coba instrument tersebut, kedua 

kuisioner akan diberikan kepada 157 subjek dengan menggunakan teknik kuota sampling. 
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Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunalan SPSS dengan 

metode Korelasi Product Moment (Pearson’s Coefficient of correlation). 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan kriteria yang dibuat terhadap identitas subjek dalam penyebaran kuisioner 

kepada 157 subjek diperoleh gambaran subjek penelitian berdasarkan kategori usia orang tua, 

pendidikan, status kerja, dan rentang masa kerja sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Data deskripsi subjek 

 
Kriteria Jumlah Persentase 

Kategori usia orangtua   

Dewasa Awal 73 46.5% 

Dewasa Madya 84 53.5% 

Total 157 100% 

Pendidikan   

SMA 9 5.7% 

Diploma 14 8.9% 

S1 129 82,2% 

S2 5 3.2% 

Total I57 100% 

Status kerja   

Karyawan 28 17.8% 

Guru 129 82.2% 

Total 157 100% 

Rentang masa Kerja   

1-10 tahun 63 40.1% 

11-20 tahun 65 41.4% 

21-30 tahun 23 14.6% 

31-37 tahun 6 3.8% 

Total 157 100% 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari 157 subjek penelitian ini yang disesuaikan 

dengan kriteria, kategori usia orangtua terbagi menjadi dewasa awal sebanyak 73 orang 

(46.5%) dan dewasa madya sebanyak 84 orang (53.5%). Sesuai kriteria pendidikan terbagi 

menjadi SMA sebanyak 9 orang (5.7%), diploma sebanyak 14 orang (8.9%), S1 sebanyak 129 

orang (82.2%), dan S2 sebanyak 5 orang (3.2%). Sesuai kriteria status kerja terbagi menjadi 

karyawan sebanyak 28 orang (17.8%) dan guru sebanyak 129 orang (82.2%). Sesuai kriteria 

rentang masa kerja terbagi menjadi 1-10 tahun sebanyak 63 orang (40.1%), 11-20 tahun 

sebanyak 65 orang (41.4%), 21-30 tahun sebanyak 23 orang (14.6%), dan 31-37 tahun 

sebanyak 6 orang (3.8%) 

 

Tabel 2.Stres kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan berdasarkan kategori usia orang 

tua 

 

Kriteria 

Stres kerja 

Total 

Fungsi ibu dalam Pengasuhan 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Kategori usia 

orangtua 
Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

Dewasa awal 30 (41.1%) 43 (58.9%) 73 (100%) 35 (47.9%) 38 (52.1%) 73 (100%) 

Dewasa madya 35 (41.7%) 49 (58.3%) 84 (100%) 52 (61.9%) 32 (38.1%) 84 (100%) 
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Total 65 (41.4%) 92 (58.6%) 157 (100%) 87 (55.4%) 70 (44.6%) 157 (100%) 

 

Dari hasil analisisdapat dilihat bahwa dari 73 subjek yang berada pada kategori dewasa awal, 

30 orang (41.7%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 43 orang 

(58.9%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Kemudian dari 84 subjek 

yang berada pada kategori dewasa madya, 35 orang (41.7%) diantaranya mempunyai kategori 

stres kerja yang rendah dan 49 orang (53.3%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja 

yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam kategori usia orang tua, 65 orang 

(41.4%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 92 orang (58.6%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi.  Kemudian dapat dilihat bahwa dari 

73 subjek yang berada pada kategori dewasa awal, 35 orang (47.9%) diantaranya mempunyai 

kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 38 orang (52.1%) diantaranya 

mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Kemudian dari 84 subjek yang 

berada pada kategori dewasa madya, 52 orang (61.9%) diantaranya mempunyai kategori 

fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 32 orang (38.1%) diantaranya mempunyai 

kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam 

kategori usia orang tua, 87 orang (55.4%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam 

pengasuhan yang rendah dan  70 orang (44.6%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu 

dalam pengasuhan yang tinggi.  

 

Tabel 3.Stres kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan berdasarkan pendidikan 

 

Kriteria 

Stres kerja 

Total 

Fungsi ibu dalam pengasuhan 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Pendidikan Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

SMA 2 (22.2%) 7 (77.8%) 9 (100%) 8 (88.9%) 1 (11.1%) 9 (100%) 

Diploma 4 (28.6%) 10 (71.4%) 14 (100%) 7 (50.0%) 7 (50.0%) 14 (100%) 

S1 56 (43.4%) 73 (56.6%) 129 (100%) 69 (53.5%) 60 (46.5%) 129 (100%) 

S2 3 (60.0%) 2 (40.0%) 5 (100%) 3 (60.0%) 2 (40.0%) 5 (100%) 

Total 65 (41.4%) 92 (58.6%) 157 (100%) 87 (55.4%) 70 (58.6%) 157 (100%) 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa dari 9 subjek yang berada pada pendidikan SMA, 2 

orang (22.2%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 7orang (77.8%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Dari 14 subjek yang berada pada 

pendidikan Diploma, 4 orang (28.6%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang 

rendah dan 10 orang (71.4%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Dari 

129 subjek yang berada pada pendidikan S1, 56 orang (43.4%) diantaranya mempunyai 

kategori stres kerja yang rendah dan 73 orang (56.6%) diantaranya mempunyai kategori stres 

kerja yang tinggi. Kemudian dari 5 subjek yang berada pada pendidikan S2, 3 orang (60.0%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 2 orang (40.0%) diantaranya 

mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam 

kriteria pendidikan, 65 orang (41.4%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang 

rendah dan  92 orang (58.6%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. 

Kemudian dari 9 subjek yang berada pada pendidikan SMA, 8 orang (88.9%) diantaranya 

mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 1 orang (11.1%) 

diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Dari 14 subjek 

yang berada pada pendidikan Diploma, 7 orang (50.0%) diantaranya mempunyai kategori 

fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 7orang (50.0%) diantaranya mempunyai 

kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Dari 129 subjek yang berada pada 

pendidikan S1, 69 orang (53.5%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam 
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pengasuhan yang rendah dan 60orang (46.5%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu 

dalam pengasuhan yang tinggi. Kemudian dari 5 subjek yang berada pada pendidikan S2, 3 

orang (60.0%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah 

dan 2 orang (40.0%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang 

tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam kriteria pendidikan, 87 orang (55.4%) 

diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan  70 orang 

(44.6%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. 

 

Tabel 4.Stres kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan berdasarkan status kerja 

 

Kriteria 

Stres kerja 

Total 

Fungsi ibu dalam pengasuhan 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Status kerja Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

Karyawan 10 (35.7%) 18 (64.3%) 28 (100%) 15 (53.6%) 13 (46.4%) 28 (100%) 

Guru 55 (42.6%) 74 (57.4%) 129 (100%) 72 (55.8%) 57 (44.2%) 129 (100%) 

Total 65 (41.4%) 92 (58.6%) 157 (100%) 87 (55.4%) 70 (44.6%) 157 (100%) 

 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa dari 28 subjek yang berada pada status kerja sebagai 

karyawan, 10 orang (35.7%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 

18orang (64.3%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Kemudian dari 129 

subjek yang berada pada status kerja sebagai guru, 55 orang (42.6%) diantaranya mempunyai 

kategori stres kerja yang rendah dan 74 orang (57.4%) diantaranya mempunyai kategori stres 

kerja yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam status kerja, 65 orang (41.4%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan  92 orang (58.6%) diantaranya 

mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Kemudian dari 28 subjek yang berada pada status 

kerja sebagai karyawan, 15 orang (53.6%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam 

pengasuhan yang rendah dan 13orang (46.4%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu 

dalam pengasuhan yang tinggi. Kemudian dari 129 subjek yang berada pada status kerja 

sebagai guru, 72 orang (55.8%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam 

pengasuhan yang rendah dan 57 orang (42.2%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu 

dalam pengasuhan yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam status kerja, 87 

orang (55.4%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah 

dan  70 orang (44.6%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang 

tinggi. 

 

Tabel 5.Stres kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan berdasarkan masa kerja 

 
Stres kerja 

Total 

Fungsi ibu dalam pengasuham 

Total 
Kriteria 

Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Masa kerja Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1-10 tahun 22 (40.7%) 32 (59.3%) 54 (100%) 27 (50.0%) 27 (50.0%) 54 (100%) 

11-20 tahun 16 (40.0%) 24 (60.0%) 40 (100%) 19 (47.5%) 21 (52.5%) 40 (100%) 

21-30 tahun 16 (43.2%) 21 (56.8%) 37 (100%) 21 (56.8%) 16 (43.2%) 37 (100%) 

31-37 tahun 11 (42.3%) 15 (57.7%) 26 (100%) 20 (76.9%) 6 (23.1%) 26 (100%) 

Total 65 (41.4%) 92 (58.6%) 157 (100%) 87 (55.4%) 70 (44.6%) 157 (100%) 

 

Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa dari 54 subjek yang berada pada masa kerja 1-10, 22 

orang (40.7%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 32orang (59.3%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Dari 40 subjek yang berada pada 

masa kerja 11-20 tahun, 16 orang (40%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang 
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rendah dan 24 orang (60%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Dari 37 

subjek yang berada pada masa kerja 21-31 tahun, 16 orang (43.2%) diantaranya mempunyai 

kategori stres kerja yang rendah dan 21 orang (56.8%) diantaranya mempunyai kategori stres 

kerja yang tinggi. Kemudian dari 26 subjek yang berada pada masa kerja 31-40 tahun, 11 

orang (42.3%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang rendah dan 15 orang (57.7%) 

diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian 

dalam kriteria masa kerja, 65 orang (41.4%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang 

rendah dan  92 orang (58.6%) diantaranya mempunyai kategori stres kerja yang tinggi. 

Kemudian dari 54 subjek yang berada pada masa kerja 1-10, 27 orang (50%) diantaranya 

mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 27orang (50%) 

diantaranya mempunyai kategori fngsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Dari 40 subjek 

yang berada pada masa kerja 11-20 tahun, 19 orang (47.5%) diantaranya mempunyai kategori 

fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan 21 orang (52.5%) diantaranya mempunyai 

kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. Dari 37 subjek yang berada pada masa 

kerja 21-31 tahun, 21 orang (56.8%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam 

pengasuhan yang rendah dan 16 orang (43.2%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu 

dalam pengasuhan yang tinggi. Kemudian dari 26 subjek yang berada pada masa kerja 31-40 

tahun, 20 orang (76.9%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang 

rendah dan 6 orang (23.1%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan 

yang tinggi. Sehingga dari 157 subjek penelitian dalam kriteria masa kerja, 87 orang (55.4%) 

diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah dan  70 orang 

(44.6%) diantaranya mempunyai kategori fungsi ibu dalam pengasuhan yang tinggi. 

 

Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa hubungan stres kerja memiliki korelasi yang negatif 

secara signifikan dengan fungsi ibu dalam pengasuhan (r  =-0.209, p = 0.009).Sumbangan 

efektif (r
2
) variabel stres kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan adalah sebesar 4.4%. 

 

DISKUSI 
 

Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara stres kerja dengan 

fungsi ibu dalam pengasuhan dengan keofisien korelasi r = -0,209 dan signifikansi p = 0.009 

< 0.01. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu semakin tinggi stres kerja maka 

akan semakin rendah fungsi ibu dalam pengasuhan, begitupun sebaliknya, semakin rendah 

stres kerja maka akan semakin tinggi fungsi ibu dalam pengasuhan. Hal ini bekesesuaian 

dengan teori peran yang menjelaskan bahwa jumlah waktu dan tenaga individu bersifat tetap 

sehingga peningkatan peran akan menyebabkan peningkatan pula pada konflik peran, 

kelebihan serta dampak negatif yang terdapat didalamnya (Grant-vallone, & Donaldson, 

2001). Maka dari hal tersebut diketahui semakin besar tuntutan peran seorang karyawati 

dalam pekerjaannya akan membuat konflik peran yang lain seperti peran didalam keluarga 

menjadi tertekan. Sehingga ketika seorang karyawati mengalami stres kerja maka fungsi ibu 

dalam pengasuhan terhadap anaknya menjadi berkurang. 

 

Sebuah studi tentang ibu dan anak usia prasekolah menemukan bahwa ketika ibu mengalami 

stres pada pekerjaan, mereka cenderung menarik diri, kurang memperhatikan, serta kurang 

peduli dan hangat  kepada anaknya(Brooks, 2011). Namun jika disesuaikan dengan penelitian 

ini yang diketahui dari hubungan yang dimiliki antar variabel bersifat lemah (r = -0.209< 0.5) 

maka dapat disimpulkan bahwa ketika seorang ibu mengalami stres dipekerjaan maka tidak 

selamanya selalu berdampak besar kepada fungsi ibu dalam mengasuh anaknya, sehingga 

sebagian ibu juga masih bisa berfungsi dengan baik dalam mengasuh anaknya dikeluarga.  
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan hubungan stres kerja dengan fungsi 

ibu dalam pengasuhan tidak begitu besar (r
2
 = 0.044 atau r

2
 = 4.4%). Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut yaitu stres kerja dan fungsi ibu dalam pengasuhan tidak selalu 

saling mempengaruhi dengan kuat, sehingga banyak factor-faktor laian atau peran-peran lain 

yang juga ikut mempengaruhi kedua variabel tersebut.Hal ini sesuai dengan penelitian 

Benyamin (2013) yang mengatakan bahwa keadaan yang tidak bisa dikendalikan antara 

tuntutan beberapa peran akan membuat seseorang menjadi tertekan pada peran yang lain. 

Sehingga dari hal ini disimpulkan bahwa banyaknya tutuntan dari beberapa peran akan 

mempengaruhi tuntutan peran yang lain. 

 

Sesuai dengan paparan  Yang, Chen, Choi, & Zou (dalam Benyamin, 2013)bahwawaktu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat 

mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya dan terjadinya suatu tekanan dari 

salah satu peran akan mempengaruhi kinerja peran yang lainnya. Namun hubungan antara 

tuntutan pekerjaan dan keluarga tidak selamanya berdapak negatif, karena jika didalam suatu 

peran seseorang mendapatkan sesuatu yang positif maka hal positif tersebut juga akan dibawa 

kepada peran yang lain (Holladay, 2013). Maka dari hal tersebut memberikan dukungan 

bahwa stres kerja yang didapat dari tuntutan pekerjaan membuat seorang ibu kesulitan untuk 

membagi waktu dan tenaganya dalam berfungsi didalam keluarga yaitu dalam pengasuhan 

anak.Namun jika ibu dapat mengendalikan atau memanegemen antara kedua perannya 

tersebut dengan baik, maka dampak yang didapatkan untuk kedua peran tersebut juga baik, 

yaitu tidak mudah mengalami stres kerja dan juga membuat ibu dapat berfungsi dengan baik 

dalam pengasuhan anak. 

 

Penelitian ini juga memberikan temuan hubungan stres kerja dengan fungsi ibu dalam 

pengasuhan untuk empat kriteria yaitu kategori usia orang tua, pendidikan, status kerja, dan 

masa kerja yaitu dalam kategori usia orang tua diketahui bahwa sebanyak 58.9% dari dewasa 

awal lebih mempunyai stres kerja yang tinggi daripada dewasa madya, namun sebanyak 

61.9% dari dewasa madya mempunyai fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah. Hal ini 

dimungkinkan karena pada karyawati dewasa awal mungkin masih banyak yang baru 

memasuki usia kerja dan belum terbiasa dengan tuntutan atau iklim pekerjaannya sehingga 

mudah untuk mengalami stres kerja, kemudian dari dewasa madya yang mempunyai fungsi 

ibu dalam pengasuhan yang rendah dimungkinkan karena karyawati diusia seperti itu 

mempunyai tenaga dan kesehatan yang berkurang dibandingkan dewasa awal untuk dapat 

membagi perannya dan juga dimungkinkan karyawati yang diusia tersebut telah banyak 

mempunyai anak yang mungkin membuatnya kesulitan untuk mengurus banyaknya anak 

ataupun karyawati dengan usia tersebut sudah mempunyai anak yang berusia dewasa dan 

tidak terlalu perlu pengasuhan dari orang tua. 

 

Dalam kriteria pendidikan, diketahui bahwa sebanyak 77.8% dari karyawati dengan 

pendidikan terakhir SMA lebih mempunyai stres kerja yang tinggi daripada pendidikan yang 

lain, kemudian sebanyak 88.9% dari karyawati dengan pendidikan SMA juga yang 

mempunyai fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah. Hal ini dimungkinkan karena 

karyawati dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat mempunyai kemampuan yang 

kurang baik dalam bidang pekerjaan ataupun keluarga daripada karyawati dengan pendidikan 

terakhir diatasnya seperti diploma, S1 dan S2 yang telah mempunyai banyak kesiapan dan 

ilmu untuk menghadapi dunia pekerjaan dan keluarga. 
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Dalam kriteria status kerja, diketahui bahwa sebanyak 64.3% dari karyawan lebih mempunyai 

stres kerja yang tinggi dari pada guru, kemudian sebanyak 55.8% dari guru lebih mempunyai 

fungsi ibu dalam pengasuhan yang rendah. Hal ini dimungkinkan karena pada karyawan lebih 

mempunyai tekanan yang besar dipekerjaan dari pada guru, dan guru dimungkinkan 

mempunyai waktu yang sedikit untuk mengasuh anak dikarenakan banyaknya tugas yang 

dibawa kedalam rumah untuk diselesaikan, ketimbang karyawan yang mempunyai jam kerja 

pasti diluar jam lembur. 

 

Dalam kriteria masa kerja, diketahui bahwa sebanyak 60.0% dari karyawati yang mempunyai 

masa kerja 11-20 tahun mempunyai stres kerja yang lebih tinggi dari pada masa kerja yang 

lain seperti 1-10, 21-30, 31-37 tahun, kemudian sebanyak 76.9% dari karyawati yang 

mempunyai masa kerja 31-37 tahun lebih mempunyai fungsi ibu dalam pengasuhan yang 

rendah dari pada masa kerja yang lain. Hal ini dimungkinkan karena pada masa kerja 11-20 

tahun tersebut para karyawati sedang merasakan saat-saat jenuhnya dalam bekerja, dan pada 

masa kerja 31-37 tahun tersebut para karyawati mempunyai tenaga dan kesehatan yang 

berkurang untuk dapat membagi perannya dan juga dimungkinkan karyawati yang diusia 

tersebut telah banyak mempunyai anak yang mungkin membuatnya kesulitan untuk mengurus 

banyaknya anak ataupun karyawati dengan usia tersebut sudah mempunyai anak yang berusia 

dewasa dan tidak terlalu perlu pengasuhan dari orang tua. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif secara 

siginifikan yang bersifat lemah antara stres kerja dengan fungsi ibu dalam pengasuhan, 

dibuktikan dari nilai korelasi r = -0.209, p = 0.009 yang membuktikan bahwa hipotesis 

diterima, bahwa semakin tinggi stres kerja maka akan semakin rendah fungsi ibu dalam 

pengasuhan, begitupun sebaliknya, semakin rendah stres kerja maka akan semakin tinggi 

fungsi ibu dalam pengasuhan. 

 

Implikasi dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu diharapkan masyarakat dapat menyadari 

akan pentingnya tumbuh kembang anak untuk masa depan yang cerah yaitu dengan cara 

mencegah atau memperbaiki cara pengasuhan orangtua akibat dari peran ganda. Bagi orang 

tua, diharapkan agar lebih dapat memanagemen waktu secara seimbang antara tuntutan 

pekerjaan dengan tuntutan keluarga dan dapat memanagemen diri agar tidak stres akibat 

tuntutan pekerjaan yang mana dapat berpengaruh kepada pengasuhan anak. Serta dengan 

adanya fenomena ibu yang bekerja tersebut mengharuskan fungsi pengasuhan kepada anak 

tidak hanya jatuh kepada ibu layaknya pola tradisional, namun kedua orang tua khususnya 

ayah dan ibu haruslah bekerja sama untuk dapat mengasuh anaknya dengan baik. Kemudian 

bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini 

diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya dengan lebih luas dan kreatif seperti 

menambahkan beberapa kriteria, menggunakan sampel yang lebih bervariasi, 

mempertimbangkan karakteristik demografi, dll. 
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Dengan hormat, 

 Dengan ini saya Muhammad Thoyyib Ghani (201210230311072) mahasiswa jurusan 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, memohon kesediaan Ibu/Saudari untuk 

berpartisipasi mengisi kuisioner ini. Jawaban anda akan sangat berharga bagi kepentingan 

penelitian saya ini. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi saya.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui “Hubungan Stres Kerja Dengan Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan”. 

 Tidak ada penilaian yang baik atau buruk, benar atau salah dan sebagainya dari 

jawaban yang anda berikan, dan jawaban anda ini bersifat privacy dan peneliti berusaha untuk 

menjaga kerahasiaan identitas responden.saya sangat mengharapkan anda menjawab kuisioner 

ini dengan sejujur-jujurnya. Saya megucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi 

dan kerjasama anda dalam mensukseskan penelitian ini. 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Muhammad Thoyyib Ghani  
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Petunjuk Pengisian Kuisioner Hubungan Stres Kerja Dengan Fungsi Ibu Dalam 

Pengasuhan: 

 Jawablah pernyataan berikut berdasarkan persepsi/penilaian anda terkait dengan Stres 

Kerja dan Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan. 

 Beri tanda (X) pada salah satu opsi jawaban yang anda pilih 

 Keterangan opsi jawaban untuk setiap item pernyataan : 

STS    =   Sangat Tidak Setuju 

TS      =   Tidak Setuju 

S =   Setuju 

SS =   Sangat Setuju 

 

 

Skala 1 : Stres Kerja 

No Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS S SS 

1 
Jantung saya berdebar-debar ketika hasil pekerjaan saya 

dikritik oleh atasan 
    

2 Saya merasa bosan dengan pekerjaan ini     

3 
Adanya kritikan dari atasan membuat saya malas dalam 

bekerja 
    

4 
Kepala saya terasa sakit ketika ada masalah dengan teman 

kerja 
    

5 
Saya merasa sedih ketika terlibat masalah dalam 

pekerjaan 
    

6 
Saya tidak bisa tidur nyenyak jika ada masalah dengan 

pekerjaan saya 
    

7 
Saya merasa sangat lelah ketika harus bekerja dengan 

tugas yang banyak 
    

8 Saya merasa sedih ketika pekerjaan saya tidak maksimal     

9 
Saya akan berhenti bekerja ketika saya tidak nyaman 

dengan lingkungan kerja saya 
    

10 Pola makan saya jadi tidak menentu ketika sedang bekerja      

11 
Saya takut ketika atasan mengevaluasi pekerjaan yang 

saya lakukan 
    

12 Saya datang terlambat ketika masuk kerja     

13 Saya kesulitan mengerjakan tugas yang banyak     

14 
Saya merasa takut ketika harus mengerjakan pekerjaan 

seorang diri 
    

15 
Saya hanya tidur beberapa jam karena kesibukan dalam 

bekerja 
    

16 
Lingkungan kerja yang tidak nyaman membuat saya sulit 

bernafas 
    

17 
Saya merasa jengkel dengan perbedaan perlakuan oleh 

atasan kepada karyawan 
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18 Saya banyak minum kopi selama bekerja     

19 Saya sering mengantuk ketika sedang bekerja     

20 Saya sedih sekali ketika atasan memarahi saya     

21 Jam makan saya tidak teratur karena tuntutan pekerjaan     

22 
Ketika ada masalah dalam pekerjaan, saya kehilangan 

nafsu makan 
    

23 Saya tidak bisa tenang ketika datang terlambat     

24 Saya dekat dengan beberapa rekan kerja     

25 Detak jantung saya tetap normal ketika berangkat kerja     

26 Saya merasa tidak tertekan dalam pekerjaan ini     

27 
Kritik dari atasan membuat saya menjadi termotivasi 

untuk lebih baik 
    

28 
Kepala saya tidak pusing ketika bekerja ditempat yang 

pengap 
    

29 
Saya tetap bekerja dengan baik walaupun pekerjaan saya 

terasa monoton 
    

30 
Saya tidak membawa masalah pribadi saya kedalam 

pekerjaan 
    

31 Berat badan saya terasa menurun selama bekerja     

32 
Saya tidak akan pindah kerjaan walaupun lingkungan 

pekerjaan saya kurang nyaman  
    

33 Saya mengenal dan dekat dengan semua rekan kerja      

34 Meskipun badan saya terasa sakit, saya akan tetap bekerja     

35 
Saya tetap tenang dala bekerja ketika saya mempunyai 

masalah menyangkut pekerjaan   
    

36 Saya mempunyai hubungan yang baik dengan atasan     

37 
Saya mudah mengutarakan pendapat kepada atasan tanpa 

ada rasa gugup 
    

38 Saya merasa senang ketika berada ditempat kerja     

39 
Saya tetap bersikap baik kepada rekan kerja walaupun 

saya mempunyai masalah pribadi 
    

40 Selama bekerja saya jarang sakit     

41 
Saya merasa tidak gelisah ketika pekerjaan saya kurang 

sesuai dengan yang diinginkan atasan 
    

42 Meskipun kurang tidur saya berusaha masuk tepat waktu     

43 Saya tidak meras cemas ketika atasan melakukan evaluasi     

44 Saya tidak pernah bolos selama bekerja     

45 
Kepala saya tidak terasa sakit walaupun terlibat dalam 

masalah pekerjaan 
    

 

 

 

 

 

Skala 2 : Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan 
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No Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS S SS 

1 Saya memantau anak saya agar selalu taat beribadah     

2 
Saya memberikan hadiah kepada anak saya ketika dia 

berprestasi 
    

3 Saya memarahi anak saya ketika dia tidak belajar     

4 
Saya mengatakan kekecewaan kepada anak saya ketika 

dia bermasalah disekolah  
    

5 Saya mengajarkan anak saya agar rajin menabung     

6 
Saya hampir tidak mengetahui apa saja yang dilakukan 

anak saya setiap harinya 
    

7 
Saya membelikan peralatan yang menunjang prestasi 

anak saya 
    

8 
Saya tidak setuju dengan pilihan anak saya untuk masa 

depannya 
    

9 
Saya tidak membantu anak saya dalam mengerjakan 

pekerjaan rumahnya 
    

10 
Saya sudah terbiasa dan tidak terlalu peduli dengan luka-

luka yang dialami anak saya 
    

11 
Saya mencari informasi kepada orang lain tentang apa 

yang dilakukan anak saya  
    

12 Saya ikut bermain permainan kesukaan anak saya     

13 
Saya sering tidak sempat membuatkan sarapan untuk anak 

saya 
    

14 
Saya berharap anak saya menjadi seperti yang saya 

inginkan  walaupun saya mengetahui keinginannya 
    

15 
Saya mengatakan setuju dengan pendapat positif anak 

saya  
    

16 Anak saya adalah anak yang boros     

17 Saya tidak biasa menyanjung prestasi anak saya     

18 Saya merasa anak saya belum mandiri     

19 
Saya tegas kepada anak saya untuk selalu melaksanakan 

beribadah 
    

20 
Saya jarang menanyakan kegiatan ibadah kepada anak 

saya 
    

21 
Saya memeluk anak saya ketika bangga dengan apa yang 

dia lakukan 
    

22 Saya membawa anak saya berobat ketika dia sakit     

23 
Saya menatapdengan marah kepada anak saya yang 

berperilaku buruk didepan saya 
    

24 Saya hanya berdiam ketika anak saya berperilaku baik     

25 Saya tidak sempat bercengkrama dengan anak saya     

26 
Saya sering menghubungi anak saya ketika dia jauh dari 

saya 
    

27 Saya mengatakan rindu dengan anak saya ketika dia jauh     

28 
Saya tidak pernah bekerja sama dengan anak saya dalam 

membersihkan rumah 
    

29 
Saya menyita handphone anak saya ketika dia mendapat 

nilai yang jelek  
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30 
Saya sering mengacuhkan anak saya ketika dia meminta 

bantuan kepada saya 
    

31 
Saya tidak memperdulikan penampilan anak saya dalam 

berpakaian 
    

32 Saya tidak pernah menghukum anak saya     

33 
Saya jarang menghubungi anak saya ketika dia jauh dari 

saya 
    

34 
Saya mengarahkan dan mengajarkan anak saya terhadap 

hobinya 
    

35 Saya membiarkan anak saya berperilaku semaunya     

36 
Saya mengurangi uang jajan anak saya ketika dia terlalu 

boros 
    

37 
Saya merasa biasa saja ketika lama tidak bertemu dengan 

anak saya  
    

38 
Saya memilihkan tempat pelatihan yang baik untuk 

menyalurkan hobi anak saya 
    

39 Saya tidak mencela perilaku buruk anak saya     

40 Saya sangat dekat dan mengenal baik anak saya     

41 Saya memberikan contoh kedisiplinan kepada anak saya     

42 Saya merasa anak saya tidak terlalu nyaman dengan saya     

43 Saya membiarkan anak saya yang sering tidak mandi     

44 Saya merasa kesepian ketika anak saya tidak dirumah     

 

- Terimakasih - 
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Lampiran II 

Analisis Validitas Reliabilitas Instrumen 
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Output Skala Stres Kerja 
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Output Skala Fungsi Ibu dalam Pengasuhan 
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Lampiran III 

Blue Print Instrumen 
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Tabel Sebelum Uji Coba 

 

Tabel Blue Print Skala Stres Kerja 

No Aspek Definisi Aspek Favourable Unfavourable Total 

1 Fisiologis 

Menciptakan perubahan 

dalam metabolism, 

meningkatkan laju 

jantung dan pernafasan, 

meningkatkan tekanan 

darah, menimbulkan sakit 

kepala, dan menyebabkan 

serangan jantung. 

1, 4, 7, 10, 13, 
16, 19, 22 

25, 28, 31, 34, 
37, 40, 45 

15 

2 Psikologis 

Gejala yang muncul 

adalah ketegangan, 

kecemasan, mudah 

marah, kebosanan, dan 

suka menunda-nunda. 

2, 5, 8, 11, 14, 
17, 20, 23 

26, 29, 32, 35, 
38, 41, 43 

15 

3 Perilaku 

Mencakup peruahan 

dalam produktivitas, 

absensi, dan tingkat 

keluarnya karyawan, juga 

perubahan dalam 

kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok 

dan konsumsi alcohol, 

berbicara cepat dan 

gelisah, dan gangguan 

tidur. 

3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21, 24 

27, 30 , 33, 
36, 39, 42, 44 

15 

Total 24 21 45 
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Tabel Blue Print Skala Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan 

No Aspek Definisi Aspek Favourable Unfavourable Total 

1 
Kontrol dan 

Pemantauan 

pengontrolan secara 

terlihat (Overt) dan tidak 

(Covert) dan pemantauan 

positif kepada anak 

secara aktif (secara 

langsung) ataupun pasif 

(memperoleh informasi 

dari orang lain), dengan 

cara memberikan 

batasan-batasan perilaku 

yang disampaikan secara 

jelas, memberikan 

hukuman atau pujian, 

membuat tuntutan sesuai 

usia anak seperti 

membantu pekerjaan 

rumah, sarapan pagi, 

pengendalian atau kontrol 

terhadap perkembangan 

psikologis dan emosi 

anak, seperti proses 

berfikir, pengungkapan 

diri, ekspresi emosi, 

kelekatan pada orang tua, 

serta pengendalian atau 

kontrol terhadap perilaku 

anak. 

1, 2, 3, 5, 11  6, 9, 13, 16, 
18, 20 

11 

2 
Dukungan 

dan 

Keterlibatan 

Dukungan mencerminkan 

ketanggapan orang tua 

atas kebutuhan anak yang 

merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi 

anak yang dicirikan oleh 

perawatan, kehangatan, 

persetujuan, dan berbagai 

hal positif dari orang tua 

untuk anak yang 

berdampak kepada anak 

seperti merasa diterima 

dan diakui sebagai 

individu. Dukungan 

dapat berupa emosi 

(melibatkan afeksi secara 

fisik ataupun verbal) dan 

instrumental seperti 

penyediaan alat untuk 

mengembangkan prestasi 

7, 12, 22, 34, 
38 

8, 10, 14, 31, 
25 

10 
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anak. 

Keterlibatan dapat 

ditunjukan orangtua 

dalam hal ketertarikan, 

berpengetahuan dan 

kesediaan untuk berperan 

aktif dalam aktivitas 

sehari-hari anak seperti 

bermain bersama, 

menyediakan waktu 

luang, dan kontribusi 

substantive dalam 

perawatan dan supervise. 

3 Komunikasi 

Yaitu dapat dilakukan 

dengan komunikasi 

mengontrol seperti 

mempertegas aturan yang 

dibuat orangtua dan 

komunikasi mendukung 

seperti persetujuan, 

membesarkan hati, 

ekspresi afeksi, 

pemberian bantuan, dan 

krja sama. 

15, 19, 21, 23 17, 24, 28, 30 

8 

4 Kedekatan 

Yaitu dapat mencakup 

keintiman, afeksi positif, 

dan pengungkapan diri 

yang mana 

mengisyaratkan adanya 

saling ketergantungan 

dan perasaan terhubung. 

26, 27, 40, 44 33, 37, 42 

7 

5 Pendisiplinan 

Pendisiplinan dapat 

dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu pertama unjuk 

kekuasaan, seperti 

menggunakan kekuatan 

baik langsung maupun 

tidak langsung misalnya 

memberik hukuman, 

menggunakan wewenang, 

keunggulan fisik, dan 

pengolahan sumber daya. 

Kedua, penarikan kasih 

sayang, seperti tindakan 

ketidak setujuan atau 

celaan dengan cara 

mengilangkan dukungan 

emosi yang dapat secara 

verbal (sindiran) maupun 

4, 29, 36, 41 32, 35, 39, 43 

8 
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nonverbal (mendiamkan). 

Ketiga, teknik induktif 

yaitu dengan cara 

mempengaruhi  kekuatan 

dalam diri anak, misalnya 

empati dan nurani, yang 

akan menumbuhkan 

internalisasi. 
Total 22 22 44 

  



38 
 

 
 

Tabel Blue Print SetelahUji Coba 

 

Tabel Blue Print Skala Stres Kerja 

No Aspek Definisi Aspek Favourable Unfavourable Total 

1 Fisiologis 

Menciptakan perubahan 

dalam metabolism, 

meningkatkan laju 

jantung dan pernafasan, 

meningkatkan tekanan 

darah, menimbulkan sakit 

kepala, dan menyebabkan 

serangan jantung. 

2, 4, 6, 9, 10 14, 16, 18 

8 

2 Psikologis 

Gejala yang muncul 

adalah ketegangan, 

kecemasan, mudah 

marah, kebosanan, dan 

suka menunda-nunda. 

5, 7 11, 15 

4 

3 Perilaku 

Mencakup peruahan 

dalam produktivitas, 

absensi, dan tingkat 

keluarnya karyawan, juga 

perubahan dalam 

kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok 

dan konsumsi alcohol, 

berbicara cepat dan 

gelisah, dan gangguan 

tidur. 

1, 3, 8  12, 13, 17 

6 

Total 10 8 18 
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Tabel Blue Print Skala Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan 

No Aspek Definisi Aspek Favourable Unfavourable Total 

1 
Kontrol dan 

Pemantauan 

pengontrolan secara 

terlihat (Overt) dan tidak 

(Covert) dan pemantauan 

positif kepada anak 

secara aktif (secara 

langsung) ataupun pasif 

(memperoleh informasi 

dari orang lain), dengan 

cara memberikan 

batasan-batasan perilaku 

yang disampaikan secara 

jelas, memberikan 

hukuman atau pujian, 

membuat tuntutan sesuai 

usia anak seperti 

membantu pekerjaan 

rumah, sarapan pagi, 

pengendalian atau kontrol 

terhadap perkembangan 

psikologis dan emosi 

anak, seperti proses 

berfikir, pengungkapan 

diri, ekspresi emosi, 

kelekatan pada orang tua, 

serta pengendalian atau 

kontrol terhadap perilaku 

anak. 

1, 2, 3, 9  4, 7, 11, 15 

8 

2 
Dukungan 

dan 

Keterlibatan 

Dukungan mencerminkan 

ketanggapan orang tua 

atas kebutuhan anak yang 

merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi 

anak yang dicirikan oleh 

perawatan, kehangatan, 

persetujuan, dan berbagai 

hal positif dari orang tua 

untuk anak yang 

berdampak kepada anak 

seperti merasa diterima 

dan diakui sebagai 

individu. Dukungan 

dapat berupa emosi 

(melibatkan afeksi secara 

fisik ataupun verbal) dan 

instrumental seperti 

penyediaan alat untuk 

mengembangkan prestasi 

5, 10, 17, 26, 
29 

6, 8, 19, 24 

9 
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anak. 

Keterlibatan dapat 

ditunjukan orangtua 

dalam hal ketertarikan, 

berpengetahuan dan 

kesediaan untuk berperan 

aktif dalam aktivitas 

sehari-hari anak seperti 

bermain bersama, 

menyediakan waktu 

luang, dan kontribusi 

substantive dalam 

perawatan dan supervise. 

3 Komunikasi 

Yaitu dapat dilakukan 

dengan komunikasi 

mengontrol seperti 

mempertegas aturan yang 

dibuat orangtua dan 

komunikasi mendukung 

seperti persetujuan, 

membesarkan hati, 

ekspresi afeksi, 

pemberian bantuan, dan 

krja sama. 

12, 14, 16 13, 18, 22, 23 

7 

4 Kedekatan 

Yaitu dapat mencakup 

keintiman, afeksi positif, 

dan pengungkapan diri 

yang mana 

mengisyaratkan adanya 

saling ketergantungan 

dan perasaan terhubung. 

20, 21, 30, 34 25, 28, 32 

7 

5 Pendisiplinan 

Pendisiplinan dapat 

dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu pertama unjuk 

kekuasaan, seperti 

menggunakan kekuatan 

baik langsung maupun 

tidak langsung misalnya 

memberik hukuman, 

menggunakan wewenang, 

keunggulan fisik, dan 

pengolahan sumber daya. 

Kedua, penarikan kasih 

sayang, seperti tindakan 

ketidak setujuan atau 

celaan dengan cara 

mengilangkan dukungan 

emosi yang dapat secara 

verbal (sindiran) maupun 

31 27, 33 

3 
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nonverbal (mendiamkan). 

Ketiga, teknik induktif 

yaitu dengan cara 

mempengaruhi  kekuatan 

dalam diri anak, misalnya 

empati dan nurani, yang 

akan menumbuhkan 

internalisasi. 
Total 17 17 34 
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Dengan hormat, 

 Dengan ini saya Muhammad Thoyyib Ghani (201210230311072) mahasiswa jurusan 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, memohon kesediaan Anda untuk 

berpartisipasi mengisi kuisioner ini. Jawaban Anda akan sangat berharga bagi kepentingan 

penelitian saya ini. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi saya.Penelitian ini merupakan penelitian 

yang mengarah pada bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi Industri & Organisasi. 

 Tidak ada penilaian yang baik atau buruk, benar atau salah dan sebagainya dari 

jawaban yang Anda berikan.Peneliti berusaha untuk menjaga kerahasiaan identitas dan 

jawaban yang telah diberikan responden.saya sangat mengharapkan Anda menjawab 

kuisioner ini dengan sejujur-jujurnya. Saya megucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 

partisipasi dan kerjasama Anda dalam mensukseskan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

Muhammad Thoyyib Ghani
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IDENTITAS 

 

 

Nama  : 

Usia  :       tahun  

Pendidikan : 

Instansi : 

Masa kerja :   bulan/tahun 

Jlh Anak &Usia : & bulan/tahun

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Kuisioner Hubungan Stres Kerja Dengan Fungsi Ibu Dalam 

Pengasuhan : 

 Jawablah pernyataan berikut berdasarkan persepsi/penilaian Anda terkait dengan Stres 

Kerja dan Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan. 

 Beri tAnda (X) pada salah satu opsi jawaban yang Anda pilih 

 Keterangan opsi jawaban untuk setiap item pernyataan : 

STS    =   Sangat Tidak Setuju 

TS      =   Tidak Setuju 

S =   Setuju 

SS =   Sangat Setuju 

 

 

Kuisioner 1 : Stres Kerja 

No Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS S SS 

1 Adanya kritikan dari atasan membuat saya malas dalam bekerja     

2 
Saya merasa sangat lelah ketika harus bekerja dengan tugas 

yang banyak 
    

3 
Saya akan berhenti bekerja ketika saya tidak nyaman dengan 

lingkungan kerja saya 
    

4 Pola makan saya jadi tidak menentu ketika sedang bekerja      

5 
Saya takut ketika atasan mengevaluasi pekerjaan yang saya 

lakukan 
    

6 Saya kesulitan mengerjakan tugas yang banyak     

7 
Saya merasa takut ketika harus mengerjakan pekerjaan seorang 

diri 
    

8 Saya hanya tidur beberapa jam karena kesibukan dalam bekerja     
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9 
Lingkungan kerja yang tidak nyaman membuat saya sulit 

bernafas 
    

10 
Ketika ada masalah dalam pekerjaan, saya kehilangan nafsu 

makan 
    

11 
Saya tidak akan pindah kerjaan walaupun lingkungan 

pekerjaan saya kurang nyaman  
    

12 Saya mengenal dan dekat dengan semua rekan kerja      

13 Saya mempunyai hubungan yang baik dengan atasan     

14 
Saya mudah mengutarakan pendapat kepada atasan tanpa ada 

rasa gugup 
    

15 Saya merasa senang ketika berada ditempat kerja     

16 Selama bekerja saya jarang sakit     

17 Meskipun kurang tidur saya berusaha masuk tepat waktu     

18 
Kepala saya tidak terasa sakit walaupun terlibat dalam masalah 

pekerjaan 
    

 

 

Kuisioner 2 : Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan 

No Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS S SS 

1 Saya memantau anak saya agar selalu taat beribadah     

2 
Saya memberikan hadiah kepada anak saya ketika dia 

berprestasi 
    

3 Saya mengajarkan anak saya agar rajin menabung     

4 
Saya hampir tidak mengetahui apa saja yang dilakukan anak 

saya setiap harinya 
    

5 Saya membelikan peralatan yang menunjang prestasi anak saya     

6 
Saya tidak setuju dengan pilihan anak saya untuk masa 

depannya 
    

7 
Saya tidak membantu anak saya dalam mengerjakan pekerjaan 

rumahnya 
    

8 
Saya sudah terbiasa dan tidak terlalu peduli dengan luka-luka 

yang dialami anak saya 
    

9 
Saya mencari informasi kepada orang lain tentang apa yang 

dilakukan anak saya  
    

10 Saya ikut bermain permainan kesukaan anak saya     

11 Saya sering tidak sempat membuatkan sarapan untuk anak saya     

12 Saya mengatakan setuju dengan pendapat positif anak saya      

13 Saya tidak biasa menyanjung prestasi anak saya     

14 
Saya tegas kepada anak saya untuk selalu melaksanakan 

beribadah 
    

15 Saya jarang menanyakan kegiatan ibadah kepada anak saya     

16 
Saya memeluk anak saya ketika bangga dengan apa yang dia 

lakukan 
    

17 Saya membawa anak saya berobat ketika dia sakit     

18 Saya hanya berdiam ketika anak saya berperilaku baik     

19 Saya tidak sempat bercengkrama dengan anak saya     

20 Saya sering menghubungi anak saya ketika dia jauh dari saya     

21 Saya mengatakan rindu dengan anak saya ketika dia jauh     

22 
Saya tidak pernah bekerja sama dengan anak saya dalam 

membersihkan rumah 
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23 
Saya sering mengacuhkan anak saya ketika dia meminta 

bantuan kepada saya 
    

24 
Saya tidak memperdulikan penampilan anak saya dalam 

berpakaian 
    

25 Saya jarang menghubungi anak saya ketika dia jauh dari saya     

26 
Saya mengarahkan dan mengajarkan anak saya terhadap 

hobinya 
    

27 Saya membiarkan anak saya berperilaku semaunya     

28 
Saya merasa biasa saja ketika lama tidak bertemu dengan anak 

saya  
    

29 
Saya memilihkan tempat pelatihan yang baik untuk 

menyalurkan hobi anak saya 
    

30 Saya sangat dekat dan mengenal baik anak saya     

31 Saya memberikan contoh kedisiplinan kepada anak saya     

32 Saya merasa anak saya tidak terlalu nyaman dengan saya     

33 Saya membiarkan anak saya yang sering tidak mandi     

34 Saya merasa kesepian ketika anak saya tidak dirumah     

 

 

- Terimakasih -
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Lampiran V 

Hasil Analisa Data  
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Uji Normalitas 
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Korelasi Product Moment 

Pearson Corellation 
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Stres Kerja dan Fungsi Ibu Dalam Pengasuhan 

Berdasarkan Kriteria 
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Lampiran VI 

Hasil Perhitungan Kriteria 
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