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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan dorongan ekonomi yang semakin tinggi 

menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan bekerja bagi para wanita. 

Jumlah penduduk yang bekerja menurut Pusat Data dan Informasi 

Ketenagakerjaan (dalam Soeharto, Faturochman, & Adiyanti, 2013) pada bulan 

Agustus 2010 terdapat 11.497.542 tenaga kerja perempuan, dan pada Agustus 

2011 terdapat peningkatan menjadi 13.390.000. Peningkatan ini juga diikuti oleh 

banyaknya perusahaan yang menginginkan wanita untuk menjadi karyawan. Ini 

dikarenakan pandangan bahwa wanita belum memiliki pengalaman dalam bekerja. 

Pandangan tersebut menimbulkan stigma bahwa wanita tidak memiliki banyak 

tuntutan, mudah diatur, dan tidak menjadi masalah bagi wanita untuk 

mendapatkan gaji yang relatif lebih rendah (Wicaksono, 2011).  

Kehdiupan sehari-hari wanita berperan ganda memiliki berbagai macam 

aktivitas yang melelahkan. Mereka harus mampu untuk mengatur rumah tangga 

mereka, mereka juga harus mengurus anak, mengurus suami dan tentu saja juga 

membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja. Rutinitas tersebut setiap 

harinya dilakukan oleh para wanita berperan ganda dan hal tersebut membuat 

wanita berperan ganda menjadi lelah. Beberapa wanita berperan ganda memiliki 

beberapa caranya sendiri untuk menlepaskan kelelahan mereka, salah satunya 

ialah dengan cara melakukan reflksi. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa reflexology X di 

Surabaya Barat merupakan salah satu tempat untuk para wanita berperan ganda 

berkumpul dan melepaskan kelelahan mereka. Hal ini dikarenakan hasil refleksi 

yang diberikan kepada wanita berperan ganda memberikan hasil yang membuat 

bagi wanita berperan ganda dapat melepaskan kelelahan mereka. 

 Bagi beberapa wanita, bekerja merupakan sebuah pilihan ataupun sebuah 

paksaan karena masalah ekonomi. Menurut Primastuti (2000), motivasi wanita 

untuk memilih melakukan pekerjaan di luar rumah yaitu: 

a. Membantu perekonomian keluarga 

b. Mandiri dalam bidang ekonomi 

c. Mengisi waktu luang 

d. Karena adanya ketidakpuasan dalam perkawinan   

e. Karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan 

f. Ingin untuk dipandang lebih dari orang-orang disekitarnya 

g. Pengembangan dan kepuasan diri 

Dalam penelitian ini wanita berperan ganda yang dimaksud ialah wanita 

berperan ganda konsumen reflexology X di Surabaya Barat. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap dua wanita berperan ganda konsumen di  reflexology X. 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa menjadi seorang 

wanita berperan ganda memiliki sisi positif. Sisi positif tersebut ialah  membantu 

ekonomi keluarga, mendapatkan wawasan dan pengalaman, serta dapat 

merencanakan pendidikan untuk anak. Hal ini sesuai dengan yang didapatkan 

pada saat proses wawancara. 
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“...yah kalau sisi positifnya sih bantu perekonomian keluarga pastinya, 

terus juga nambah pengalaman sama nambah wawasan...”(E, perempuan, 

komunikasi pribadi, tanggal 31 Agustus 2015). 

“...sisi positifnya emmm.. mencukupi kebutuhan anak lebih dari cukup 

serta yang pentingnya sih kalau ada uang yang lebih kan bisa buat untuk 

merencanakan pendidikan buat anak...”. (M, perempuan, komunikasi pribadi, 

tanggal 9 Oktober 2015). 

 

Selain sisi positif tersebut peneliti juga ternyata menemukan bahwa 

menjadi seorang wanita berperan ganda ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif 

tersebut adalah capek, waktu bersama keluarga berkurang, melewatkan momen 

pertumbuhan anak. Hal ini sesuai dengan yang didapatkan pada saat proses 

wawancara. 

 “...wah kalau sisi negatifnya sih capek ya pastinya, terus waktu bertemu 

dengan keluarga juga berkurang, terus melewatkan momen pertumbuhan anak 

soalnya ketemu dengan anak sebentar saja...”(E, perempuan, komunikasi pribadi, 

tanggal 31 Agustus 2015). 

“...kalau sisi negatifnya waktu bersama anak jelas berkurang ya soalnya 

mesti kerja di kantor...” ( M, perempuan, komunikasi pribadi, tanggal 9 Oktober 

2015). 

 

 Sisi negatif tersebut diperkuat oleh bukti dari penelitian Ismanto & 

Suhartini (2014) yang mengatakan bahwa wanita karir mengalami kesulitan dalam 

membagi waktu antara pekerjaan kantor dan pekerjaan di rumah. Selain itu beban 

kerja juga termasuk dalam kesulitan yang dialami oleh para wanita berperan 

ganda karena harus mengerjakan dua pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan wanita 

berperan ganda mengalami tekanan baik secara psikis maupun fisik.  

Greenhaus dan Beutell (1985) menyatakan konflik peran adalah suatu 

bentuk konflik yang terjadi akibat peran dalam keluarga dan pekerjaan tidak dapat 

berjalan secara bersama-sama. Efek dari konflik peran ini ialah dapat menyita 

waktu dan energi seseorang sehingga menyebabkan perasaan terancam dalam diri 
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seseorang, dan akhirnya dapat menyebabkan penurunan kinerja pada wanita 

berperan ganda (Laksmi & Hadi, 2012). Konflik peran ini juga dirasakan oleh 

para narasumber yang telah diwawancara, mereka mengatakan bahwa konflik 

peran ini dapat menganggu kinerja mereka serta dapat menciptakan konflik lain 

lagi. 

“...pernah juga saya sempat menyesal untuk bekerja karena ada konflik 

sama suami soalnya dia tidak sempat ngertiin aku yang harus bekerja tapi juga 

mengurus keluarga. Kalau sudah begitu yah badmood de jadinya bisa bikin 

kinerja menurun sama bisa bikin konflik sama teman kerja...”.( E, perempuan, 

komunikasi pribadi, tanggal 31 Agustus 2015). 

“...kalau konflik sih untungnya selama ini enggak yah, tapi kalau sumpek 

pernah sih...biasanya kalau diawal-awal gitu pasti kinerja menurun ya...” (M, 

perempuan, komunikasi pribadi tanggal 9 Oktober 2015). 

 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, penting bagi para wanita berperan 

ganda untuk memiliki keyakinan diri, keyakinan diri tersebut dapat berupa 

keyakinan bahwa mereka mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Keyakinan tersebut dinamakan dengan self efficacy. Menurut Bandura (1995) self 

efficacy adalah kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya 

untuk mencapai suatu kinerja yang baik yang mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan mereka. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat self efficacy wanita 

berperan ganda dalam hal resilience. Resilience adalah kemampuan individu 

untuk dapat bertahan dan bangkit lagi ketika mereka sedang mengalami kesulitan 

dalam kehidupan mereka secara lebih positif. Tanpa adanya resilience dalam diri 

seseorang maka individu merasa dirinya tidak berdaya atau tidak mampu 

mengatasi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dan menganggap apa yang dia 

lakukan akan sia-sia. Ketika individu tersebut menemukan masalah yang sulit, 

maka dia akan berhenti berusaha (Reivich dan Shatte, 2002). Oleh sebab itu, 
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resiliensi sangat dibutuhkan oleh para wanita berperan ganda. Hal ini juga 

diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan para wanita berperan ganda 

harus memiliki resilience agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaanya. 

 “...sangat penting buat yakin dan cepat bangkit dari keterpurukan, kalau 

gak gitu nanti gak selesai-selesai pekerjaannya....”.( E, perempuan, komunikasi 

pribadi, tanggal 31 Agustus 2015). 

 

 Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memiliki resilience. 

Orang yang tidak mampu untuk memiliki resilience ketika sedang mengalami 

suatu masalah atau tekanan tertentu, individu tersebut tidak berusaha untuk 

mencoba lagi memperbaiki kesalahannya bahkan individu tersebut cenderung 

merasa ketakutan karena kesalahan yang telah dia perbuat (Lesmana, 2014). 

Untuk memiliki resilience yang baik, diperlukan resilience of efficacy dalam diri 

seseorang. Ini disebabkan orang yang mempunyai keyakinan, dia akan tetap 

mempertahankan diri untuk terus bangkit kembali dari keterpurukan yang dia 

alami. Resilience of efficacy adalah keyakinan diri seseorang untuk dapat terus 

melanjutkan pekerjaannya dengan terus bangkit dari keterpurukannya untuk 

menyelesaikan tugasnya dengan berbagai tekanan yang dialaminya. 

 Resilience of efficacy penting untuk dimiliki oleh para wanita berperan 

ganda. Bagi wanita berperan ganda yang memiliki resilience of efficacy yang baik 

maka mereka dapat bangkit dari keterpurukannya dan menyelesaikan tugasnya 

dengan berbagai tekanan yang dialami oleh individu. Berbeda halnya dengan para 

wanita berperan ganda yang tidak memiliki resilience of efficacy yang baik, 

mereka akan merasa dirinya tidak berdaya atau tidak mampu mengatasi peristiwa 

yang terjadi dalam hidupnya, serta menganggap apa yang dia lakukan akan sia-sia 



 

 

6 

 

dan ketika menemukan masalah yang sulit, maka dia akan berhenti berusaha 

(Reivich & Shatte dalam 2002). Oleh sebab itu resilience of efficacy sangat 

penting sekali untuk dimiliki oleh para wanita berperan ganda untuk dapat 

menyelesaikan tugas myang dimilikinya. 

Para wanita berperan ganda konsumen reflexology X mengatakan kalau 

mereka mendapatkan dukungan-dukungan dari orang tua dan suami dan kemudian 

dukungan ini akhirnya membuat wanita berperan ganda semangat lagi dan 

menyelesaikan masalahnya. 

“...dukungan yang aku terima dari orang tua, mereka sering kasih 

informasi, semangat dan motivasi ke aku dan juga bilang coba bayangkan kalau 

aku berhenti bekerja apa yang akan terjadi, kalau dah gitu pasti semangat lagi buat 

kerja...kalau orang tua tidak ada di Surabaya ya aku panggil soalnya aku butuh 

mereka apalagi buat menjaga anak-anak saya...” (M, perempuan, komunikasi 

pribadi, tanggal 9 Oktober 2015).  

 

 Berdasarkan penjelasan subjek pada saat interview, subjek masih 

mendapat dukungan dari orang tua yang berupa pemberian semangat ataupun 

informasi-informasi yang berguna dalam menyelesaikan tugas dan bangkit dari 

keterpurukannya. Hal ini termasuk dalam salah satu sumber self efficacy yaitu, 

persuasi sosial yang ditinjau dari social support. Berdasarkan penjelasan tersebut 

peneliti kemudian menduga bahwa social support merupakan salah satu hal yang 

berhubungan resilience of efficacy pada wanita berperan ganda. 

 Wanita berperan ganda memiliki beberapa orang yang berada dekat 

dengan mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua 

subjek E & M mengatakan bahwa orang yang sering memberikan dukungan pada 

saat bekerja adalah pasangan hidup, keluarga, atasan, serta teman. Dukungan 

sosial suami pada istri yang berperan ganda biasanya ditunjukkan dalam bentuk 
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perhatian, kesediaan mendengarkan keluh kesah, dan setiap saat memberikan 

masukan-masukan yang sifatnya positif. Greenglass, Fiksenbaum, dan Eaton 

(dalam Almasitoh, 2011) menjelaskan bahwa dukungan suami (dukungan 

pasangan) merupakan usaha yang dilakukan oleh pasangan (suami) dalam 

membantu  istri untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara 

seperti nasehat-nasehat, informasi atau pun ucapan yang dapat menguatkan 

pasangan. 

 Menurut House dan Khan (dalam Melati & Raudatussalamah, 2012) 

aspek-aspek dukungan sosial yang diberikan oleh suami bagi para wanita yang 

berperan ganda terdiri dari empat bentuk yaitu, dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informatif.  

 Selain dukungan pasangan wanita berperan ganda juga kadang mendapat 

dukungan dari atasan. Dukungan atasan dapat dikatakan sebagai dukungan yang 

diberikan oleh atasan agar karyawan dapat lebih sejahtera. Dukungan atasan 

berupa kesediaan atasan untuk mendengarkan dan memberikan masukan 

mengenai masalah kerja atau masalah pribadi dapat meningkatkan nilai positif 

pekerjaan-keluarga (Voydanoff dalam Soeharto, 2014). 

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa 

wanita berperan ganda mendapatkan dukungan atasan dan dukungan pasangan 

dalam bentuk masukan-masukan, motivasi serta pinjaman uang. 

“...atasan memberikan dukungan sih kayaknya gak pernah deh, soalnya 

gak pernah curhat sama atasan sih waktu terpuruk, tapi kalau memberikan 

motivasi ada kok, yang paling penting sih dukungannya pinjaman duit 

hahahaha....kalau suami mah biasa dimarahin misalnya kayak lagi ada konflik 

sama teman dia pasti bilang masa Cuma segitu marah, terus dia berikan 
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masukan-masukan sih sama menghibur...”(E, perempuan berperan ganda, 

komunikasi pribadi, tanggal 31 Agustus 2015). 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Chiaburu, Dam, Hutchinss (2010) 

mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan atasan dan self 

efficacy pada trainee. Bagi wanita berperan ganda pemberian masukan-masukan 

yang bersifat menguatkan dan terdapat empati didalamnya dapat membuat mereka 

merasa nyaman, dan merasa diperhatikan oleh atasan sehingga dapat 

meningkatkan resilience of efficacy-nya. 

 Pada Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Abdurahman (tanpa 

tahun) mengenai hubungan antara efektivitas intervensi positive talk yang 

dilakukan oleh suami terhadap peningkatan breastfeeding self efficacy. 

Menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi pada segi kognisi, emosi, fisik dan 

perilaku ibu yang menyusui. Bagi wanita berperan ganda pemberian nasehat dan 

masukan yang bersifat menguatkan dan terdapat empati di dalamnya dapat 

membuat wanita berperan ganda merasa nyaman, serta merasa diperhatikan oleh 

suami. Dukungan yang diberikan ini diduga membuat wanita berperan ganda 

dapat meningkatkan resilience of efficacy-nya.  

 Pada kedua penelitian sebelumnya subjek yang mereka gunakan sebagai 

bahan penelitian bukan wanita berperan ganda melainkan wanita menyusui serta 

trainee. Selain subjek yang berbeda pada kedua penelitian tersebut mereka lebih 

terfokus pada self efficacy subjek tersebut, mereka belum menyentuh mengenai 

resilience of efficacy pada diri wanita yang menyusui dan trainee. Oleh sebab itu 

karena adanya perbedaan subjek dan penelitian yang dilakukan akhirnya peneliti 
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ingin meneliti apakah ada hubungan antara dukungan pasangan, dukungan atasan 

dan resilience of efficacy pada wanita berperan ganda. Hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan pendidikan mengenai hubungan dukungan 

pasangan, dukungan atasan dan resilience of efficacy maupun orang yang 

bersangkutan seperti wanita berperan ganda itu sendiri, perusahaan dan juga 

suami dari wanita berperan ganda tersebut. Selain hal tersebut peneliti juga ingin 

mengetahui seberapa besar hubungan yang terjadi antara dukungan pasangan dan 

resilience of efficacy pada wanita berperan ganda konsumen reflexology X di 

Surabaya Barat dengan mengendalikan dukungan atasan dan peneliti juga ingin 

mengetahui seberapa besar hubungan yang terjadi antara dukungan atasan dan 

resilience of efficacy pada wanita berperan ganda konsumen reflexology X di 

Surabaya Barat dengan mengendalikan dukungan pasangan, dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui secara pasti mana yang lebih berhubungan dengan 

resilience of efficacy. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mayor: 

Apakah ada hubungan antara dukungan pasangan dan dukungan atasan secara 

bersama-sama dan resilience of efficacy pada wanita berperan ganda konsumen 

reflexology X di Surabaya Barat? 

Minor: 

a. Apakah ada hubungan antara dukungan pasangan dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan atasan pada  wanita berperan ganda 

konsumen reflexology X di Surabaya Barat? 
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b. Apakah ada hubungan antara dukungan atasan dengan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan pasangan pada wanita berperan ganda 

konsumen reflexology X di Surabaya Barat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan antara dukungan pasangan dan dukungan atasan secara 

bersama-sama dengan resilience of efficacy pada wanita berperan ganda 

konsumen reflexology X di Surabaya Barat. 

b. Mengetahui hubungan antara dukungan pasangan dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan atasan pada wanita berperan ganda 

konsumen reflexology X di Surabaya Barat. 

c. Mengetahui hubungan antara dukungan atasan dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan pasangan pada wanita berperan ganda 

konsumen reflexology X di Surabaya Barat. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 

psikologi dan psikologi sosial mengenai dukungan pasangan, dukungan atasan 

dan resilience of efficacy. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi wanita berperan ganda 

Memberikan wawasan kepada wanita berperan ganda dukungan yang 

berhubungan dengan resilience of efficacy. 
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2. Bagi perusahaan 

Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai hubungan dukungan 

atasan dengan resilience of efficacy karyawan di perusahaan mereka, sehingga 

dengan adanya masukan ini para atasan dapat melakukan tindakan yang tepat 

kepada wanita berperan ganda di perusahaan mereka. 

3. Bagi reflexology X 

Atasan reflexology X dapat mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk 

dilakukan bagi para wanita berperan ganda yang bekerja di reflexology X 

Surabaya Barat. 

4. Bagi suami 

Memberikan masukan kepada suami yang memiliki istri berperan ganda 

tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu istri dalam mengatasi 

permasalahannya. 


