
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi setiap orang, kebahagiaan adalah satu hal utama yang ingin 

dicapai dalam kehidupan. Berbagai upaya dapat dilakukan seseorang 

untuk mencapai kondisi bahagia. Menurut Aristoteles (dalam Patnani, 

2012, h.56) kebahagiaan merupakan bentuk kesempurnaan, sehingga 

banyak upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Dengan demikian 

kebahagiaan yang ingin dicapai memerlukan upaya tertentu agar 

terwujud. 

Kebahagiaan menurut Biswas, dkk (dalam Anwar, David, & 

Pali, 2016, h.2) merupakan kualitas keseluruhan hidup manusia dan 

apa yang membuat kehidupan lebih baik secara keseluruhan seperti 

kesehatan yang baik, kreativitas yang lebih tinggi ataupun pendapatan 

yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh Biswas-Diener (dalam Utami, 

2012, h.46) yang mendefinisikan subjective well being sebagai 

evaluasi individu terhadap kehidupannya yang berkaitan dengan 

komponen kognitif dan emosional yang mencakup tiga komponen 

utama, yaitu banyaknya mengalami afek positif atau afek yang 

menyenangkan seperti kegembiraan, kelegaan hati, kasih sayang, 

sedikitnya mengalami afek negatif atau afek yang tidak 

menyenangkan seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan, serta 

pendapat pribadi mengenai kepuasan hidup. 
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Kebahagiaan itu sendiri sering disebut subjective well being, hal 

ini seperti yang dikemukakan oleh Diener, Scollon, & Lucas (2003, 

h.189) bahwa kebahagiaan digunakan secara sinonim dengan 

subjective well being. Selain itu Carr (2004, h.45) juga menjelaskan 

bahwa kebahagiaan dan subjective well being memiliki arti yang sama 

yaitu suatu kondisi psikologis pada diri individu yang dikaitkan 

dengan tingginya kepuasan hidup, tingginya emosi positif dan 

rendahnya emosi negatif. 

Diener, dkk (dalam Aydin, 2012, h.44) menjabarkan teori afeksi 

untuk mendeskripsikan subjective well being. Seseorang yang 

memiliki subjective well being yang tinggi ialah seseorang yang 

memiliki pengalaman hidup dalam kepuasan hidup dan frekuensi 

kegembiraan, serta jarang memiliki pengalaman dalam emosi yang 

tidak menyenangkan seperti kesedihan dan kemarahan. Sebaliknya, 

orang yang merasa kecewa dengan hidupnya, memiliki sedikit hal 

dalam kegembiraan dan sering merasakan perasaan negatif seperti 

kemarahan dan kecemasan adalah seseorang dengan subjective well 

being yang rendah. 

Sudah menjadi hal umum bila saat ini semua orang ingin 

mendapatkan dan meningkatkan subjective well being pada 

kehidupannya, namun pada kenyataannya pencapaian subjective well 

being yang tinggi bukanlah suatu hal yang sederhana. Kondisi tersebut 

juga terjadi pada kaum wanita. Pencapaian subjective well being pada 

seorang wanita perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. 

King (dalam Patnani, 2012, h.56) mengatakan bahwa perempuan 
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memiliki kemungkinan hampir dua kali lipat dari laki-laki untuk 

mengalami depresi. Kondisi depresi dan gangguan kesehatan mental 

ini tentunya akan menghalangi seorang perempuan untuk mencapai 

subjective well being.  

Untuk pencapaian subjective well being pada kaum wanita 

memang dirasa sedikit lebih sulit, karena wanita dihadapkan pada 

peran dan status yang menempatkan mereka dalam posisi yang penuh 

konflik dan masalah (Patnani, 2012, h.56). Dalam pandangan psikolog 

Adrian (dalam Putri & Respati, 2009, h.63), sulit bagi wanita untuk 

menjalankan peran multi fungsi dengan sukses sebagai ibu rumah 

tangga, istri, anggota masyarakat, juga sebagai wanita karir dalam 

waktu yang bersamaan. Banyaknya peran yang dialami wanita seperti 

yang dikemukakan sebelumnya, dapat menjadikan wanita tersebut 

sulit untuk mencapai subjective well being dalam hidupnya. 

Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencapai 

subjective well being salah satunya dengan pernikahan. Menurut Carr 

(2004, h.20) ada dua penjelasan mengenai hubungan subjective well 

being dengan pernikahan, yaitu orang yang lebih bahagia dan lebih 

atraktif sebagai pasangan daripada orang yang tidak menikah. 

Penjelasan kedua yaitu pernikahan memberikan banyak keuntungan 

yang dapat membahagiakan seseorang, diantaranya menjalankan 

peran sebagai orang tua, menguatkan identitas dan menciptakan 

keturunan.  

Pernikahan membuat seorang wanita memiliki peran baru yaitu 

sebagai seorang istri. Setelah memiliki anak, peran seorang wanita 
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akan kembali bertambah menjadi peran sebagai ibu dan orang tua. 

Berbagai peran yang dimiliki seorang wanita dalam sebuah 

pernikahan akan meningkatkan permasalahan dalam hidup wanita 

tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Nova dan Ispriyanti (2012, 

h.37) yang menjelaskan bahwa wanita lebih banyak menghadapi 

permasalahan, baik permasalahan yang berasal dari faktor internal 

yang timbul dari dalam diri pribadinya terutama berkaitan dengan 

peran gandanya dan faktor eksternal yang berkaitan dengan keluarga, 

suami, anak, serta masalah pekerjaan.  

Dalam era pembangunan seperti saat ini, wanita ingin 

memberikan sumbangan peran yang lebih dari peran dalam keluarga 

dan menjadi wanita karir. Menurut Schaie (dalam Santrock, 2002, 

h.92) hal tersebut sesuai dengan tugas perkembangan yang sangat 

penting pada masa dewasa awal, yaitu membentuk keluarga dan 

mengejar karir. Papalia, dkk (dalam Agusdwitanti, Tambunan, & 

Retnaningsih, 2015, h.18) menjelaskan bahwa masa dewasa awal 

berkisar antara usia 20 sampai dengan 40 tahun. 

Dalam segala bidang pekerjaan, kontribusi seorang wanita karir 

sangatlah dibutuhkan. Menurut Sahrah (2014, h.281) wanita karir 

adalah wanita yang memandang bidang kerja yang ditekuni sebagai 

jalan untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, harus dibedakan 

antara wanita bekerja dan wanita karir.  

Pada tanggal 8 Maret 2014, Accenture merilis hasil risetnya 

seputar wanita karir (Anonim, 2014). Responden dalam riset tersebut 

berjumlah 4.100 orang eksekutif yang bekerja di perusahaan 
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menengah hingga besar di 32 negara, dan di Indonesia jumlah 

responden mencapai 100 orang. Berdasarkan hasil riset ditemukan 

sebanyak 96% wanita karir di Indonesia menyatakan bahwa career 

capital yang diartikan sebagai beragam keterampilan yang 

mendefinisikan dan memajukan karir, adalah faktor penting untuk 

meraih kesuksesan. Selanjutnya, 86% responden menyatakan bahwa 

mereka percaya memperluas jaringan pribadi dan profesional dapat 

meningkatkan career capitalnya. Dari hasil riset tersebut dapat 

diketahui bahwa wanita karir di Indonesia memiliki keinginan yang 

tinggi untuk mencapai kesuksesan dalam karirnya. 

Bertambahnya peran sebagai seorang wanita karir membuat 

kaum wanita lebih mengalami konflik peran daripada kaum pria. 

Penelitian Apperson (dalam Buhali dan Margaretha, 2013, h.16) 

menemukan bahwa ada beberapa tingkatan konflik peran antara pria 

dan wanita. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa wanita 

mengalami konflik peran pada tingkat yang lebih tinggi dibanding 

pria. 

Greenhaus and Beutell (dalam Christine, Oktorina, & Mula, 

2010, h.123) mengutip penelitian Herman dan Gyllstrom menemukan 

bahwa individu yang sudah menikah akan mengalami lebih banyak 

konflik pekerjaan keluarga dibandingkan individu yang tidak 

menikah. Dalam konteks yang sama, individu yang berperan sebagai 

orang tua akan mengalami konflik pekerjaan keluarga lebih tinggi 

dibandingkan individu yang tidak berperan sebagai orang tua. Selain 

peran sebagai orang tua, keterlibatan yang tinggi dari wanita berstatus 
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menikah dalam dunia karir juga meningkatkan munculnya konflik 

peran ganda dalam kehidupannya. 

Menurut Greenhaus dan Beutell (1985, h.77) konflik peran 

ganda  adalah bentuk dari interrole conflict dimana peran pekerjaan 

dan keluarga bertentangan dalam beberapa hal. Wanita karir yang 

telah menikah dan fokus untuk mengejar karir pada pekerjaanya akan 

sangat rentan untuk memiliki konflik peran ganda. Sahrah (2014, 

h.42) mengatakan bahwa perempuan karir yang umumnya cenderung 

memiliki waktu yang sedikit terhadap keluarga, juga rentan terkena 

konflik peran ganda. Jika konflik peran ganda tidak diselesaikan 

dengan bijak, maka pertentangan dalam pernikahan akan semakin 

tajam. 

Konflik peran ganda yang muncul adalah sebagai bentuk 

ketidakmampuan seorang wanita karir berstatus menikah untuk 

membagi waktu dan komitmen mereka antara keluarga dan pekerjaan. 

Bahkan, tidak jarang wanita karir berstatus menikah yang memiliki 

konflik peran ganda tidak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri 

karena banyaknya peran yang harus diselesaikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Walters & McKenry (dalam 

Putri & Respati, 2009, h.63) menunjukkan, bahwa wanita karir 

cenderung merasa bahagia selama para wanita karir tersebut dapat 

mengintegrasikan kehidupan keluarga dan kehidupan kerja secara 

harmonis. Jadi, adanya konflik peran ganda yang dialami oleh wanita 

karir, akan menghambat kepuasan dalam hidupnya. Perasaan bersalah 

(meninggalkan perannya sementara waktu sebagai ibu rumah tangga) 
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yang tersimpan, membuat wanita karir tidak dapat menikmati 

perannya dalam dunia kerja. 

Konflik peran ganda yang hadir dalam kehidupan seorang 

wanita memberikan efek negatif pada kondisi psikologis wanita 

tersebut. Seperti yang diungkapkan Mannheim dan Schiffrin (dalam 

Bedeian, Burke, & Moffett, 1988, h.476) bahwa stres pada wanita 

karir berasal dari peran ganda sebagai pemegang jabatan, istri, dan 

seorang ibu. Hal tersebut diperkuat oleh Frone (2000, h.889) yang 

mengatakan bahwa konflik peran ganda berhubungan sangat kuat 

dengan depresi dan kecemasan yang diderita oleh seorang wanita 

dibandingkan pria. 

Selain menimbulkan efek psikologis, ternyata konflik peran 

ganda pada wanita karir juga menimbulkan beberapa penurunan 

kualitas dalam kehidupannya. Lingard dan Farncis (dalam Susanti dan 

Ekayanti, 2013, h.184) mengatakan bahwa konflik pekerjaan-keluarga 

menimbulkan efek negatif baik bagi pekerja maupun bagi keluarga. 

Bentuk efek negatif konflik pekerjaan-keluarga dalam peran keluarga 

adalah ketidakpuasan hidup dan pernikahan. Hal tersebut diperkuat 

dengan kesimpulan dari Ilies, dkk (2007, h.1376) bahwa afek negatif 

yang timbul pada pekerjaan dan keluarga berasal dari seseorang yang 

mempunyai konflik peran ganda.  

Penelitian Chang dan Lu (dalam Pratiwi dan Nurtjahjanti, 2014, 

h.6) mengemukakan bahwa konflik peran ganda serta pekerjaan 

dengan lingkungan kerja yang tidak mendukung, memiliki tuntutan 

yang tinggi, rendahnya dukungan dari atasan dan rekan kerja, 
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tingginya mobilitas pekerjaan, dan pola atau jam kerja yang tidak 

teratur dapat menurunkan tingkat subjective well being individu 

karena dalam situasi ini individu akan merasa lebih sering merasakan 

afek-afek yang negatif seperti rasa cemas, takut dan khawatir. 

Hasil meta-analisis dari Kossek dan Ozeki (dalam Dixon dan 

Sagas, 2007, h.239) menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif antara 

konflik peran ganda dengan kepuasan hidup. Hal tersebut diperkuat 

oleh  Guitian (dalam Christine dkk, 2010, h.122) yang mengutip 

pendapat beberapa hasil penelitian sebelumnya dan menjelaskan 

bahwa konflik peran ganda berkorelasi dengan ketidakhadiran, 

penurunan produktivitas, ketidakpuasan kerja, penurunan komitmen 

organisasi, kurangnya kepuasan hidup, kecemasan, kelelahan, distres 

psikologikal, depresi, penyakit fisik, penggunaan alkohol, atau 

ketegangan dalam pernikahan.  

Dari beberapa hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

konflik peran ganda memiliki pengaruh nyata terhadap penurunan 

kepuasan hidup dan meningkatnya afek negatif. Dimana kepuasan 

hidup dan afeksi adalah aspek kognitif dan afektif dari subjective well 

being (Diener, 2009, h.77). 

Selain beberapa hal tersebut, sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Pratiwi & Nurtjahjanti (2014, h.1-9) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara work family conflict 

dengan subjective well being. Nilai negatif pada koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa semakin tinggi work family conflict yang dialami 
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peraawat, maka semakin rendah subjective well being pada perawat, 

demikian juga sebaliknya.  

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa seorang wanita karir 

yang menikah akan menghadapi pilihan sulit antara peran pekerjaan 

dan peran keluarga. Konflik peran pada wanita karir ini akan 

menimbulkan konflik peran ganda dimana peran dari pekerjaan dan 

keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. 

Pada beberapa penelitian, konflik peran ganda akan mempengaruhi 

aspek dari subjective well being. Beberapa aspek yang mendapat 

pengaruh dari konflik peran ganda akan menyebabkan penurunan 

pada subjective well being seseorang. Penurunan subjective well being 

dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif pada kehidupan 

pernikahan seorang wanita karir. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

konflik peran ganda dengan subjective well being pada wanita karir 

berstatus menikah. 

 

C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan dalam bidang psikologi keluarga. 

2. Manfaat Praktis 
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Bagi para wanita karir berstatus menikah, hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman akan 

adanya hubungan antara konflik peran ganda dengan subjective well 

being dalam kehidupan pernikahan 

 

 




