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Peran ibu pada masa kini tidak hanya mengurus anak dan suami saja, melainkan sebagai pencari nafkah. 

Dikenal dengan istilah wanita berperan ganda. Hal ini menyebabkan suatu permasalahan yang disebut work-

family conflict. Para wanita berperan ganda perlu memiliki strategi coping untuk menghadapi setiap konflik dan 

permasalahan yang ada. 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemetaan tentang gambaran strategi coping wanita berperan ganda 

dalam mengatasi work-family conflict. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan analisis deskriptif. 

Alat ukur disusun berdasarkan aspek strategi coping milik Folkman, et.al (1986). Skala  dikontekstualkan 

dengan aspek work-family conflict milik Greenhaus & Beutell (1985). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 108 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 66 orang (61%) memilih problem-focused coping, sedangkan 40 orang 

(37%) memilih emotion-focused coping, dan 2 orang (2%) menggunakan strategi coping secara berimbang. 

Faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap strategi coping adalah usia, pendidikan, jumlah anak, suku dan 

pengeluaran perbulan. 
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 PENDAHULUAN 

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak hanya ayah saja yang menghasilkan uang untuk keluarga, 

melainkan ibu juga. Hal ini didukung oleh data yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa hingga 

Februari 2012 jumlah wanita yang bekerja pada usia 15-60 tahun adalah 46.509.689 jiwa. (BPS, 2012). Selama 

Februari 2006 hingga Februari 2007 peningkatan jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh perempuan. 

Peningkatan penduduk perempuan yang bekerja sebesar 2,12 juta orang, sedangkan peningkatan penduduk laki-

laki yang bekerja hanya sebesar 287 ribu orang (BPS, 2012). Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan 

sebagian besar berasal dari perempuan yang sebelumnya hanya berstatus mengurus rumah tangga (bukan 

angkatan kerja). 

Peran ganda wanita sebagai ibu dan pekerja dapat memunculkan masalah dalam keluarga. Masalah 

yang dapat muncul tersebut disebut work-family conflict. Work-family conflict adalah salah satu dari bentuk 

interrole conflict yaitu tekanan atau ketidakseimbangan antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam 

keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985). Hal ini dapat muncul karena perhatian ibu yang dulunya hanya terfokus 

untuk mengurus keluarga, sekarang terpecah oleh tanggung jawabnya sebagai wanita karir. 

Konflik yang terjadi perlu pemecahan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi 

terhadap masalah dan tekanan yang menimpa (Ardhiatama,2012). Oleh sebab itu para ibu yang memiliki peran 

ganda harus memiliki suatu cara atau strategi coping untuk mengatasi work-family conflict agar terbebas dari 

konflik-konflik tersebut. Stone dan Neale (1994) mengatakan bahwa coping merupakan cara yang dilakukan 

individu, baik yang tampak atau tidak tampak untuk menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan.  

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan  antara 

stategi coping dengan kesuksesan wanita berperan ganda (Putrianti, 2007). Menurut Putrianti (2007) peran 

ganda istri akan berjalan lebih baik apabila sang istri optimis dan memiliki strategi coping untuk menghadapi 

perannya. Strategi coping memang salah satu hal yang berkaitan dengan work-family conflict, karena melalui 

pemilihan strategi coping yang tepat akan mempengaruhi kesuksesan dalam karir dan rumah tangga, serta dapat 

mengontrol setiap masalah yang ada untuk membuat individu jadi lebih baik lagi. 

Wanita Berperan Ganda 

Anggraeny (2008) mengatakan ibu yang berperan ganda memiliki dua peran yaitu ibu domestik dan ibu publik. 

Pekerjaan domestik adalah peran ibu ke dalam yang berhubungan dengan seluruh aspek rumah tangga. 

Sedangkan pekerjaan publik adalah peran ibu ke luar dengan aspek memiliki jam kerja tetap, penghasilan tetap 

serta karier sebagai profesi. Menurut Anggraeny (2008) perkembangan zaman, benturan ekonomi, status sosial 

atau semakin tingginya jenjang pendidikan, memunculkan paradigma bahwa seorang perempuan (istri) dituntut 

untuk bekerja. Terutama bila perempuan tersebut berhasil meraih pendidikan yang tinggi. 

Work-family Conflict 

Work-family conflict adalah salah satu bentuk dari interrole conflict yaitu tekanan atau 

ketidakseimbangan peran antara peran di dalam pekerjaan dengan peran di dalam keluarga, Greenhaus & 

Beutell (1985). Greenhaus & Beutell (1985) melengkapi kajian komprehensif mengenai beberapa penelitian 

tentang work-family conflict. Dalam kajiannya Greenhaus & Beutell (1985) membagi work-family conflict 

menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu: 



a. Time-based conflict, yaitu konflik yang terjadi karena waktu yang digunakan untuk memenuhi satu peran 

tidak dapat digunakan untuk memenuhi peran lainnya, sehingga waktu tersita hanya untuk memenuhi 

kebutuhan salah satu peran saja.  

b. Strain-based conflict, yaitu konflik yang terjadi karena ketegangan yang dihasilkan oleh salah satu peran 

membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan peran lainnya.  

c. Behavior-based conflict, yaitu konflik yang terjadi ketika pengharapan dari suatu peran perilaku berbeda 

dengan pengharapan dari perilaku peran lainnya.  

Strategi Coping  

Lazarus & Folkman (1984) mendefinisikan coping adalah perubahan secara konstan upaya kognitif dan 

perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan/ internal tertentu yang dinilai berat atau melebihi kemampuan 

seseorang. Terbagi menjadi dua bagian yaitu problem-focused coping dan emotion-focused coping. 

1. Problem-focused coping adalah strategi kognitif untuk penanganan stres atau coping yang digunakan 

seseorang yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. Problem-focused coping lebih 

mengarah pada penyelesaian masalah, contohnya seperti mencari informasi mengenai suatu masalah, 

mengumpulkan solusi-solusi yang kira-kira dapat dijadikan alternatif penyelesaian, mempertimbangkan 

alternatif penyelesaian dari segi biaya dan manfaatnya, memilih alternatif dan menjalankan alternatif yang 

dipilih (Lazarus dan Folkman, 1984). 

2. Emotion-focused coping adalah strategi penanganan stres di mana seseorang memberikan respon terhadap 

situasi stres secara emosional, terutama dengan menggunakan penilaian defensif. Emotion-focused coping 

merupakan sekumpulan proses kognitif yang diarahkan untuk mengurangi penderitaan emosional dan 

mencakup strategi seperti perbandingan positif, mencari nilai positif, menghindari, meminimalisir, menjaga 

jarak dan selektif dalam memilih perhatian dari sebuah peristiwa negatif (Lazarus dan Folkman, 1984). 

Berikut adalah aspek-aspek yang terkandung dalam strategi coping (Folkman, et.al, 1986). Problem-

focused coping memiliki 3 aspek yaitu: 

1. Confrontative coping. Suatuusaha agresif yang dilakukan seseorang untuk mengubah situasi, memberi 

kesan mengenai derajat permusuhan dan pengambilan resiko. 

2. Seeking social support. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencari dukungan agar masalah cepat 

terselesaikan. Dukungan tersebut berupa dukungan emosi, dukungan nyata (uang, waktu, pengalaman, dll), 

dan dukungan secara informasi. 

3. Planful problem solving. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memecahkan situasi. Usaha 

dilakukan secara sengaja untuk fokus pada masalah untuk mengubah suatu situasi, digabungkan dengan 

pendekatan analitis untuk memecahkan masalah. 

 

Sedangkan emotion-focused coping memiliki 5 aspek: 

1. Self control. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatur perasaan dan tindakan. 

2. Distancing. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk melepaskan diri dari situasi yang stressfulldan 

menciptakan pandangan yang positif. 

3. Positive reappraisal. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menciptakan makna positif dengan 

memfokuskan diri pada pertumbuhan pribadi, serta mempunyai sifat religius. 



4. Accepting responsibility. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengakui bahwa diri sendiri yang 

mengakibatkan masalah dan mencoba melakukan hal-hal yang benar untuk memperbaiki. 

5. Escape-avoidance. Suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk melarikan diri/menghindari situasi. 

Biasanya dengan cara berangan-angan bahwa masalah telah selesai dan makan berlebihan, merokok, 

minum-minuman keras, serta memakai obat-obatan terlarang. 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan pemetaan tentang gambaran strategi coping wanita 

berperan ganda untuk mengatasi work-family conflict. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji hasil 

penelitian berdasarkan satu sampel (Siregar,2010). Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel saja, yaitu 

strategi coping dalam menghadapi work-family  conflict.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling jenis 

incidental sampling dan snowball sampling. Incidental sampling adalah sampel yang diperoleh berdasarkan 

siapa saja yang dijumpai asal sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti (Wasis, 2006). 

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan ibarat bola salju yang menggelinding 

dalam menentukan subjek penelitian. Sampel terdiri dari 108 wanita berperan ganda yang bekerja di kota 

Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. 

HASIL 

Tabel 1 

Pemilihan Strategi Coping dalam Menghadapi Work-Family Conflict 

Aspek N % 

Problem-focused coping 66 61% 

Emotion-focused coping 40 37% 

Berimbang 2 2% 

Total 108 100% 

   

Tabel 2 

Pemetaan Problem Focused Coping 

Aspek N % 

Seeking social support 9 8% 

Planful problem solving 85 79% 

Kombinasi 14 13% 

Total 108 100% 

 

Tabel 3 

Pemetaan Emotion Focused Coping 

Aspek N % 

Self control 14 13% 



Distancing 8 7% 

Positif reappraisal 47 44% 

Accepting responsibility 13 12% 

Escape avoidance 1 1% 

Kombinasi 25 23% 

Total 108 100% 

Tabel 3 menunjukkan bahwa subjek paling banyak menggunakan positif reappraisal dalam menghadapi 

work-family conflict. 

DISKUSI 

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar para subyek memilih problem–

focused coping dalam menghadapi work-family conflict, yaitu sebanyak 61% dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryandani dan Poerwandari (2007), dalam jurnal 

tersebut dituliskan bahwa wanita lebih menggunakan emotion-focused coping dalam menghadapi masalah. 

Billungs dan Moos (1984) juga menemukan  bahwa wanita lebih cenderung berorientasi pada emosi sedangkan 

pria lebih berorientasi pada tugas dalam mengatasi masalah, sehingga wanita diprediksi akan lebih sering 

menggunakan emotion-focused coping. 

Berdasarkan penemuan ini maka dapat dilihat bahwa saat ini para wanita bekerja tidak fokus terhadap 

penyelesaian emosi melainkan lebih fokus terhadap penyelesaian masalah 

Problem Focused Coping 

Peneliti melakukan pemetaan lebih spesifik lagi pada problem-focused coping. Aspek yang memiliki 

persentase tertinggi adalah planful problem solving yaitu sebanyak 79%, dapat dilihat pada Tabel 2. Planful 

problem solving memiliki pengertian suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memecahkan situasi. Usaha 

dilakukan secara sengaja untuk fokus pada masalah untuk mengubah suatu situasi, digabungkan dengan 

pendekatan analitis untuk memecahkan masalah (Folkman, et.al, 1986). Dengan adanya kemajuan yang terjadi 

pada kaum wanita, menyebabkan para wanita bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, sehingga hal ini 

berkaitan dengan cara berpikir mereka dan lebih banyak menggunakan logika dan lebih fokus untuk 

menyelesaikan masalah. 

Emotion Focused Coping 

Sedangkan pada aspek emotion-focused coping aspek yang memiliki persentase tertinggi adalah positive 

reappraisal yaitu sebanyak 44%, dapat dilihat pada Tabel 3. Positive reappraisal memiliki suatu pengertian 

suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menciptakan makna positive dengan memfokuskan diri pada 

pertumbuhan pribadi, serta mempunyai sifat religius (Folkman, et.al, 1986). Hal ini sangatlah sesuai dengan 

budaya yang melekat pada bangsa Indonesia yaitu memiliki sifat humanis dan religius, serta budaya bersyukur 

sangat melekat pada orang Indonesia (Hendropriyono, 2009). Makhsin (2006) mendefinisikan bersyukur sebagai 

suatu keadaan berterima kasih atas apapun yang terjadi, meskipun itu merupakan situasi yang buruk sekalipun 

tetapi selalu ada hikmat yang dapat disyukuri . Di dalam penelitiannya, O’Shaugnessy (2009) menuliskan bahwa 

para ibu Indonesia bukanlah orang yang self-oriented mementingkan kebutuhan diri sendiri, melainkan mereka 

merupakan orang-orang yang rela mengorbankan diri mereka demi anak dan suami. 

 

 



Hal-hal yang berkontribusi dalam pemilihan strategi coping 

1.Usia. Hasil tabulasi silang antara usia dan strategi coping menunjukan pada usia 49 tahun kebawah, para 

subyek lebih menggunakan kombinasi strategi coping. Sedangkan pada usia 50 hingga 54 tahun dalam 

pemilihan strategi coping terletak pada emotion focused coping yaitu pada aspek positive reappraisal (40%). 

Santrock (2003)  mengatakan kebijaksanaan itu seperti anggur yang berkualitas, mutunya akan semakin tinggi 

seiring dengan bertambahnya usia. Beberapa ahli mengatakan puncak kecerdasaan emosional ketika berusia 

60 tahun, mereka lebih mampu menemukan sisi positif saat menghadapi situasi stres (Wahyu, 2011). Hal ini 

sesuai dengan temuan yang didapat.  

2. Suku. Suku merupakan salah satu aspek yang diduga mendasari pemilihan strategi coping. Pada subyek yang 

berasal dari suku Jawa, persentase tertinggi strategi coping yang dipilih adalah emotion focused coping yaitu 

positive reappraisal sebanyak 32%. Suku Jawa memiliki salah satu karakteristik budaya yaitu nrimo 

(Kanisius, 2005). Kanisius (2005) mengatakan nrimo memiliki arti ikhlas menerima hidup dan toleransi 

permakluman yang besar. Suku Jawa juga memiliki konsep hidup sakmadya (secukupnya), tidak memaksakan 

diri atau menggebu-gebu dalam mencari penghasilan (Kanisius,2005). Hal inilah yang mendasari suku Jawa 

memiliki persentase yang tinggi dalam positive reappraisal.  

3. Jumlah anak. Hasil tabulasi silang menyatakan bahwa semakin banyak anak, maka semakin besar persentase 

ibu dalam menggunakan kombinasi coping. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anak, maka akan 

semakin banyak masalah dan pengalaman yang didapat (Effendy, 1998). Dari pengalaman tersebut membuat 

ibu memiliki banyak resource untuk mengatasi masalah mereka dan mereka semakin bisa mengkombinasikan 

coping yang ada.  

4. Jumlah pengeluaran tiap bulan. Semakin besar uang yang dikeluarkan tiap bulan, maka semakin banyak 

yang menggunakan problem focused coping khususnya planful problem solving dalam menyelesaikan work-

family conflict. Dalam penelitiannya Pramadi dan Lasmono (2003) menguraikan salah satu faktor yang 

mempengaruhi strategi coping adalah status sosial ekonomi. Menurut Westbrook (dalam Pramadi dan 

Lasmono, 2003) seseorang dengan status sosial ekonomi rendah akan menampilkan coping yang kurang aktif, 

kurang realistis, dan lebih fatal atau menampilkan respons menolak, dibandingkan dengan seseorang yang 

status ekonominya lebih tinggi. Subjek yang memiliki uang lebih banyak akan lebih mudah dalam mengatur 

dan menata apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam menghadapi masalah mereka, dibanding 

dengan subjek yang status ekonominya lebih rendah.  

KESIMPULAN 

a. Dari 108 subjek yang mengisi skala terdapat 66 orang (61%) memilih problem-focused coping, sedangkan 

40 orang (37%) memilih emotion-focused coping, dan 2 orang (2%) menggunakan strategi coping secara 

berimbang. 

b. Pada problem-focused coping aspek yang memiliki persentase tertinggi adalah planful problem solving yaitu 

sebanyak 79%. 

c. Pada emotion-focused coping aspek yang memiliki persentase tertinggi adalah positive reappraisal yaitu 

sebanyak 44%. Sedangkan pada aspek escape-avoidance hanya ada 1 orang saja yang memiliki persentase 

tinggi pada aspek ini. 

d. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi 

coping dalam menghadapi work-family conflict yaitu: usia, jumlah anak, suku, dan pengeluaran perbulan. 
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