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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (2013), 36,97% perempuan di Indonesia adalah seorang ibu

rumah tangga. Selain sebagai ibu rumah tangga, mayoritas perempuan di Indonesia

juga bekerja. Pada tahun 2017 Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

perempuan sebesar 50,89 %. Angka ini semakin meningkat di tahun 2018 yaitu

menjadi 51,88% (Tirto.co.id, 2018). Hal ini menandakan bahwa perempuan kini

banyak yang memilih untuk mengembangkan karirnya selain menjadi ibu rumah

tangga. Lestari (2011) menyatakan secara umum dalam rumah tangga, seorang

perempuan memiliki berbagai tanggung jawab seperti merawat anak,menyediakan

pangan untuk keluarga, hingga memberikan sumber dana tambahan dari pekerjaan

sampingan yang tentunya tidak boleh mengganggu peran utamanya dalam keluarga.

Pandangan ini disebut sebagai traditional gender role. Pada sudut pandang tersebut,

terdapat sifat saling ketergantungan antara suami dan istri, dimana suami adalah

satu-satunya yang mencari nafkah dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga

(Rogers & Amato, 2000).

Seiring perkembangan zaman, kini banyak perempuan yang bekerja. Akan

tetapi kaum perempuan tetap diharapkan mengurus keluarganya. Banyak kondisi

yang mendorong perempuan untuk bekerja, diantaranya kondisi finansial yang

memburuk, perceraian, suami meninggal, atau memang murni ingin berkarir

dibidang yang mereka suka, dan alasan-alasan lainnya. Pandangan mengenai ini

disebut non-traditional gender role attitude. Pada sudut pandang ini, suami dan istri
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memiliki peran yang kurang lebih sama dalam pengelolaan rumah tangga, tidak ada

penentuan peran gender, serta saling bekerja sama baik dalam hal finansial maupun

pengasuhan (Rogers dan Amarto, 2000).

Seiring dengan berkembangnya sikap non-traditional seperti yang

disebutkan di atas, dewasa ini banyak ditemukan suami dan istri yang sama-sama

bekerja atau biasa disebut dual-earner. Pasangan dual-earner memiliki

pengalaman parenting yang sedikit berbeda dengan orangtua lainnya, baik itu

pengalaman positif maupun negatif. Menurut Haddock & Rattenborg (2012),

pasangan dual-earner merasakan pengalaman positif seperti kepercayaan bahwa

mereka berdua bekerja sama untuk membuat keluarga mereka semakin sejahtera

secara ekonomi, sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan anak. Pada sisi lain,

pasangan dual-earner ini juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak

mudah. Menurut Haddock dan Rattenborg (2012), sebagian pasangan dual-earner

merasakan perasaan bersalah atas status mereka sebagai orang tua yang bekerja,

mereka juga merasa bahwa mereka perlu mengorbankan banyak hal agar kehidupan

mereka seimbang dan kesulitan untuk menetapkan batasan tanggung jawab

pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Salah satu tantangan pasangan

dual-earner adalah memiliki waktu berkumpul dengan keluarga lebih sedikit

dibandingkan dengan orang tua yang tidak berkerja keduanya. Mereka tentunya

perlu menerapkan strategi-strategi yang bisa meminimalisir dampak negatif dari

status dual-earner terhadap kualitas hubungan suami-istri sekaligus kualitas

hubungan orang tua-anak.

Terdapat hasil observasi yang telah peneliti lakukan dalam beberapa

keluarga, ada anak yang memiliki orangtua dual-earner dan kesehariannya
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ditemani oleh pengasuh. Anak merasa kurang mendapatkan perhatian yang cukup.

Seorang anak yang memiliki orangtua dual-earner merasa kurang mendapatkan

kehadiran seorang ibu.

Peneliti juga melakukan komunikasi secara personal dengan anak dan

berpendapat bahwa akan lebih baik jika ibunya tidak berkerja, karena akan lebih

banyak waktu untuk bermain bersama dan juga belajar bersama. Anak akan

merasakan kehadiran orangtua jika mereka dapat memberikan waktunya sedikit

lebih banyak untuk sekedar menghabiskan waktu bersama (quality time)

Pasangan dual-earner bisa menerapkan strategi kerja sama dalam

menghadapi tantangan dual-earner. Jika mereka bekerja sama dalam hal finansial,

maka mereka juga wajib bekerja sama dalam hal pengasuhan. Usaha yang

dilakukan oleh orang tua secara bersama-sama dalam mengasuh anak mereka

disebut dengan co-parenting (Feinberg, 2002). Menurut Abidin dan Brunner

(1995), co-parenting merupakan suatu kondisi yang penting karena gaya

pengasuhan secara signifikan berkaitan dengan bagaimana usaha orang tua untuk

saling beraliansi. Penelitian ini akan melihat bagaimana pasangan dual-earner

menerapkan co-parenting dalam rumah tangga mereka. Dengan melakukan studi

tentang co-parenting, peneliti bisa lebih mengetahui faktor apa saja yang berperan

terhadap bentuk pengasuhan ini. Apalagi co-parenting bukanlah perkara mudah,

suami dan istri perlu bekerja sama dalam banyak hal, mulai dari bagaimana pola

pengasuhan anak hingga hal-hal material seperti kebutuhan anak sehari-hari. Ada

faktor individual hingga faktor eksternal yang tentu berperan dalam kualitas

co-parenting.

Feinberg (2002) berpendapat bahwa co-parenting memiliki beberapa
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domain yaitu keseapakatan co-parenting (co-parenting agreement), kedekatan co-

parenting (co-parenting closeness), paparan terhadap konflik (exposure to conflict),

dukungan co-parenting (co-parenting support), co-parenting yang saling

menjatuhkan (co-parenting undermining), sikap positif terhadap pengasuhan yang

diterapkan pasangan (endorsement partner’s parenting) dan pembagian tugas

(divisions of labor). Melalui domain di atas, peneliti melihat bahwa co-parenting

dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing ayah dan ibu serta bagaimana

interaksi mereka membentuk suatu manajemen pengasuhan yang optimal. Ayah

dan ibu adalah individu yang memiliki karakter yang berbeda, namun dalam

pengasuhan mereka berusaha untuk mencari titik temu agar dapat memberikan asuh

dan asih terbaik untuk anak. Ayah dan ibu harus menyadari kepribadiannya sendiri

guna memperbaiki hubungan dengan pasangan. Contohnya pada dimensi support-

undermining ayah dan ibu perlu menyadari serta mengakui apabila ada perilaku

mereka yang justru menghambat pengasuhan. Apabila ayah dan ibu tidak

memahami dirinya sendiri, maka tentu sulit bagi mereka menjalin kerja sama yang

optimal. Apabila diterapkan dengan baik, maka co-parenting akan memberikan

dampak positif terhadap keluarga yang menerapkannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk

melakukan analisis lebih lanjut tentang karakteristik orang tua dan kaitannya

dengan co-parenting. Peneliti menemukan sebuah studi yang dilakukan oleh Stright

dan Bales (2003) mengenai kepribadian orang tua yang ternyata berhubungan

dengan kualitas co-parenting. Ibu yang memiliki personality adjustment yang

positif cenderung lebih baik juga dalam kerja sama co-parenting mereka.

Personality adjustment yang dimaksud oleh penelitian ini adalah skor kepribadian
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yang tinggi pada dimensi openness, conscientiousness, extraversion, dan

agreeableness, sementara skor rendah pada neuroticism. Masing-masing dimensi

memiliki ciri sebagai berikut: openness to experience (artistik, selalu ingin tahu,

imajinatif, berwawasan luas), conscientiousness (teratur, disiplin, tanggung jawab,

orientasi pada prestasi), extraversion (hangat, suka berteman, asertif, aktif),

agreeableness (dapat dipercaya, altruistik, sederhana, berjiwa lembut) dan

neuroticism (cemas, kasar, depresi, sadar diri) (McCrae & John, 1992).

Dari lima dimensi kepribadian menurut McCrae & John (1992), peneliti

akan fokus pada dimensi kepribadian agreeableness karena dimensi ini memiliki

karakter yang suportif, hangat, cenderung menjalin hubungan yang positif, dan

dapat dipercaya. Kepribadian agreeableness adalah trait yang membedakan

individu berdasarkan keinginannya untuk membangun dan menjaga relasi positif

dengan orang lain (Digman, 1997). Berdasarkan studi literatur, diketahui bahwa

orang tua yang memiliki skor tinggi pada dimensi agreeableness cenderung

memberikan afeksi dan dukungan yang besar untuk anak-anak mereka, cenderung

lebih positif terhadap pasangannya, dan dianggap lebih suportif pada anggota

keluarga yang lain (Metsäpelto & Pulkkinen, 2002; Prinzie, Stams, Deković,

Reijntjes& Belsky, 2009; Branje, Lieshout, dan Aken, 2005). Kepribadian

agreeableness juga memberikan pengaruh yang spesifik terhadap hubungan dalam

keluarga. Kochanska, Friesenborg, Lange, dan Martel (2004) menemukan bahwa

ayah yang dapat dipercaya, altruistik, sederhana, berjiwa lembut cenderung mampu

membangun suasana positif bersama anaknya serta lebih responsif pada kondisi

anak. Pada sisi lain, ibu yang dapat dipercaya, altruistik, sederhana, berjiwa lembut

cenderung memilikimood dan afek yang positif, lebih peka terhadap anak-anaknya,

https://www.psychologytoday.com/us/basics/conscientiousness
https://www.psychologytoday.com/us/basics/extroversion
https://www.psychologytoday.com/us/basics/agreeableness
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lebih mampu memberikan stimulasi kognitif pada anaknya (Belsky, Crnic, &

Woodworth, 1995).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti berasumsi bahwa

karakter dimensi kepribadian agreeableness akan berperan pada co-parenting.

Pasalnya co-parenting yang merupakan kerja sama antara suami dan istri

membutuhkan iklim hubungan yang hangat dan saling mendukung. Pasangan

yang memang memiliki karakter ini asumsinya akan lebih mudah untuk saling

bekerja sama dalam pengasuhan.walaupun begitu, apakah agreeableness juga

berperan pada pasangan yang dual-earner karena pada penelitian sebelumnya

belum ada yang meneliti kepribadian dengan subjek dual-earner.

Faktor lain yang diduga berperan terhadap co-parenting adalah pasangan

suami-istri mengatasi konflik. Berdasarkan penelitian Feinberg (2012), co-

parenting yang berjalan dengan baik berhubungan secara negatif dengan konflik,

kecenderungan untuk bercerai dan perdebatan yang tidak efektif antar-pasangan.

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan 4 alat ukur yang berbeda, Co-parenting

Relationship Scale, Relationship Questionnaire untuk mengukur hubungan cinta

dan konflik, Ineffective Arguing Inventory untuk mengukur kemampuan pasangan

menyelesaikan masalah, dan Marital Instability Over the

Life Course Study untuk mengukur kecenderungan bercerai. Penelitian tersebut

dilakukan dalam proses penyusunan skala co-parenting.

Berdasarkan studi di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang

lebih fokus pada co-parenting dan kemampuan penyelesaian masalah

menggunakan alat ukur yang dirancang spesifik untuk mengukur resolusi konflik
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dalam rumah tangga. Olson, Olson-Sigg, & Larson (2008) mendefinisikan resolusi

konflik dalam rumah tangga sebagai kemampuan suami-istri dalam berdiskusi

untuk menyelesaikan permasalahan. Olson, Olson-Sigg, & Larson (2008)

menggambarkan resolusi konflik ke dalam dua kategori yang berbeda: konstruktif

dan destruktif. Olson, Olson-Sigg, & Larson (2008) secara detail menggambarkan

resolusi konflik sebagai bentuk resolusi konflik yang terbangun melalui sikap yang

fokus pada isu yang diperdebatkan saat ini tanpa mengungkit masa lalu,

kemampuan mengekspresikan perasaan, saling memberi informasi yang lengkap

dan jujur, fokus pada masalah bukan pada karakter pasangan, tidak saling

menyalahkan, memiliki persepsi yang seimbang antara perbedaan dan persamaan

sebagai pasangan, persepsi bahwa konflik adalah momen untuk membawa

hubungan ke arah yang lebih baik, persepsi bahwa tidak ada menang-kalah dalam

resolusi konflik, ada usaha untuk meningkatkan intimasi dan kepercayaan satu sama

lain.

Poin-poin resolusi konflik di atas sesuai dengan dimensi support-

undermining yang menyebutkan bahwa perilaku yang tidak menghargai pasangan,

terutama dalam mengkritik gaya pengasuhan pasangan, akan menghambat kualitas

co-parenting. Individu yang pasif atau justru agresif dalam menyampaikan pikiran

dan perasaannya cenderung tidak peduli dengan pemikiran, keputusan, hak, dan

kondisi pasangannya (Olson, Sigg, & Larson, 2008). Individu yang pasif akan

menahan diri dan menyembunyikan perasaannya. Mereka cenderung tidak

perhatian pada situasi yang dialami pasangan serta lebih mudah menyerah. Pada

sisi lain, individu yang agresif justru berorientasi pada pemuasan diri sendiri.
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Mereka akan menyampaikan pikirannya secara terbuka, tetapi kurang mampu

menjaga perasaan pasangannya. Dua ciri komunikasi di atas bertolak belakang

dengan komponen kualitas co-parenting.

Pruett dan Pruett (2009) mengatakan bahwa komunikasi yang asertif dan

penuh afeksi diperlukan untuk membentuk kemampuan resolusi konflik yangbaik.

Pasangan menikah yang bahagia cenderung memiliki kemampuan memecahkan

masalah yang baik dengan cara membahas masalah sambil tetap berusaha untuk

saling memahami kondisi satu sama lain (Olson dkk, 2008). Konflik dalam

pernikahan adalah hal yang umum terjadi. Olson dkk (2008) berpendapat bahwa

konflik sebenarnya bermanfaat untuk pasangan karena mendorong pasangan untuk

beradaptasi pada situasi baru serta untuk menggunakan pendekatan-pendekatan

yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Konflik juga berdampak

positif bagi pengembangan diri masing-masing pasangan (Sillars, Canary, dan

Tafoya, 2004). Sebagaimana pasangan lain, co-parenting tentu tidak akan lepas dari

konflik, karena co-parenting menekankan pada kerja sama dan peran aktifmasing-

masing pihak untuk kebaikan hubungan dalam keluarga. Apalagi dalam kondisi

pasangan tersebut juga sebagai pasangan dual-earner yang memiliki kesibukan

pekerjaan di luar rumah sehingga waktu untuk keluarga menjadi lebih terbatas. Hal

ini tentu menjadikan co-parenting sebagai sebuah tantangan tersendiri, sehingga

kemampuan resolusi konflik yang baik tentu sangat diperlukan untuk hubungan co-

parenting yang baik pula.

Dampak positif dari sebuah konflik tentu akan tercapai jika seseorang

mengembangkan kemampuan resolusi konflik yang konstruktif. Olsondkk (2008)
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menjelaskan bahwa constructive conflict resolution ditampilkan dengan sikap dan

perilaku yang berorientasi pada penyelesaian konflik, tidak ada satu pihak yang

menang atau kalah serta terbuka dan jujur atas perasaan masing-masing. Gaya

resolusi konflik seperti ini dibutuhkan untuk menggiring masalah rumah tangga ke

arah yang positif. Jika dihubungkan dengan dimensi co-parenting menurut Egeren

& Hawkins (2004), resolusi konflik yang konstruktif akan menurunkan

kecenderungan dimensi support-undermining. Sikap yang berorientasi pada

penyelesaian konflik merupakan sikap menyelesaikan masalah dengan cara lebih

memahami pikiran, perasaan dan posisi pasangan (Olson dkk, 2008).

Dengan mengingat bahwa karakter individual dan kemampuan

menyelesaikan masalah berkaitan dengan co-parenting, maka masih diperlukan

penelitian yang secara spesifik mengenai dua faktor tersebut. Peneliti mencatat

beberapa penelitian terdahulu yang mempelajari variabel yang sama. Studi antara

kepribadian dan co-parenting dilakukan oleh Stigh dan Bales (2003). Sesuai dengan

penjelasan sebelumnya, studi yang dilakukan pada keluarga yang terdiri dari ayah,

ibu dan anak usia dini ini menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas co-parenting

ibu dipengaruhi oleh kualitas kepribadiannya, sedangkan kualitas co-parenting

ayah dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.

Hock dan Mooradian (2012) meneliti tentang hubungan co-parenting

dengan resolusi konflik, adjustment, coping, pendidikan, status pekerjaan,

penghasilan dan jumlah anak. Penelitian itu dilakukan pada keluarga adoptive atau

keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak yang tidak berhubungan darah serta

hanya fokus pada peran ibu. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara
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total kualitas co-parenting berhubungan sekaligus dipengaruhi secara signifikan

oleh coping, resolusi konflik, dan penyesuaian. Resolusi konflik memiliki

hubungan negatif dengan kualitas co-parenting pada dimensi undermining. Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran agreeableness dan resolusi

konflik terhadap co-parenting pada pasangan dualearner. Peneliti juga akan

melihat manakah variabel agreeablenes satau resolusi konflik yang lebih kuat

berperan terhadap co-parenting pada pasangan dual-earner. Penentuan variabel

mana yang lebih kuat berperan terhadap co-parenting dilakukan dengan

mengendalikan salah satu variabel area permasalahan dalam pernikahan. Maksud

dari mengendalikan adalah peneliti ingin melihat co-parenting pada pasangan dual-

earner jika hanya memiliki agreeableness yang tinggi. Selanjutnya peneliti ingin

melihat co-parenting pada pasangan dual-earner jika hanya memiliki resolusi

konflik yang efektif.

Ada beberapa hal yang akan membedakan penelitian ini dari

penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian Stigh dan Bales (2003)

menemukan bahwa secara umum semua dimens i kepribadian berkaitan

dengan co-parenting ibu, maka penelitian ini langsung menyasar secara spesifik

pada dimensi kepribadian agreeableness. Hal yang membedakan lainnya adalah

peneliti berusaha melihat peran dari resolusi konflik. Williams, Sawyer dan

Whalstrom (2009) mengatakan pasangan dual-earner mengalami konflik peran,

tanggung jawab yang berlipat ganda (terutama untuk perempuan), serta adanya

ambiguitas dalam peran mereka sebagai orang tua, namun mereka tidak secara

khusus menjelaskan co-parenting pada pasangan dual-earner. Selain itu, studi

co-parenting umumnya dilakukan pada pasangan yang sudah bercerai dengan

mempertimbangan tantangan mantan suami-istri untuk tetap memberikan
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pengasuhan terbaik terlepas dari status pernikahan mereka. Pada penelitian ini,

peneliti melihat bahwa pasangan dual-earner juga memiliki tantangan tersendiri

dalam menerapkan co-parenting Jika pada umumnya suami bekerja dan istri

mengurus rumah tangga, maka pada pasangan dual-erner keduanya sama-sama

bekerja. Pasangan ini dituntut untuk saling bekerja sama baik dalam hal finansial

maupun pengasuhan (Roberts dan Amarto, 2000). Oleh karena itu, peneliti fokus

pada pengaruh kepribadian agreeableness dan resolusi konflik pada kualitas

co-parenting orang tua dual-earner.

Hasil penelitian ini akan membawa manfaat secara akademis dan juga

praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong para peneliti

lain untuk lebih mendalami co-parenting. Secara praktis, peneliti berharap semakin

kita memahami apa saja yang memengaruhi co-parenting, maka kita bisa

membantu para orang tua (khususnya dual-earner) disana yang masih kesulitan

dalam menerapkan manajemen pengasuhan mereka.

1.2 Rumusan masalah

1. Mayor :

Apakah agreeableness dan resolusi konflik berperan terhadap co-parenting pada

pasangan dual-earner?

2. Minor

a. Apakah agreeableness berperan terhadap co-parenting pada pasangan dual-

earner?

b. Apakah resolusi konflik berperan terhadap co-parenting pada pasangan dual-

earner
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Mayor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agreeableness dan resolusi konflik

dengan co-parenting pada pasangan dual-earner.

2. Minor
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a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agreeableness terhadap co-

parenting dengan mengendalikan resolusi konflik pada pasangan dual-earner.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran resolusi konflik terhadap co-

parenting dengan mengendalikan agreeableness pada pasangan dual-earner.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan

ilmu psikologi, khususnya psikologi pernikahan dan keluarga terkait co-parenting,

agreeableness dan resolusi konflik.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Bagi pasangan dual-earner

Memberi informasi terkait variabel yang berhubungan dengan co-parenting yang

dialami pasangan dual-earner sehingga dapat menjadi acuan mereka dalam

menerapkan co-parenting.

2. Bagi konselor pernikahan

Memberi informasi terkait variabel yang berhubungan dengan co-parenting.

Informasi ini juga dapat digunakan konselor dalam mengatasi permasalahan seputar

co-parenting pada kliennya.
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3. Bagi penelitian selanjutnya
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Memberi informasi terkait variabel co-parenting, agreeableness dan

resolusi konflik. Informasi ini diharapkan dapat memberikan

masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai co-parenting pada

dual-earner.
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