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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan harga diri ibu rumah 
tangga tidak bekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan 
pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan Tes Grafis. 
Subyek penelitian berjumlah 4 orang dengan karakteristik ibu rumah tangga, berusia 
22-45 tahun, pendidikan minimal S1, sedang tidak bekerja dan pernah bekerja 
sebelumnya, serta memiliki anak yang masih membutuhkan pengawasan dari orang 
tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ibu rumah tangga tidak bekerja 
mengalami harga diri yang rendah. Harga diri ibu rumah tangga tidak bekerja (baik 
harga diri tinggi atau harga diri rendah) dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan 
dari keluarga dan lingkungan sekitar. 
 
Kata kunci : harga diri, ibu rumah tangga tidak bekerja 
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HARGA DIRI IBU RUMAH TANGGA TIDAK BEKERJA 

 
LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Wanita adalah sosok yang selalu menarik untuk dibahas. Di era modern ini, 

polemik seputar wanita juga tidak pernah berhenti dibicarakan di khalayak umum. 

Wanita dahulu dikenal dengan istilah “kanca wingking” bagi pria, atau lebih jelasnya 

sebagai sosok orang nomor dua setelah suami di dalam rumah tangga. Kodrat utama 

wanita selayaknya adalah sebagai seorang isteri, sekaligus sebagai ibu rumah tangga 

yang bertanggung jawab dalam mengemban peran domestik atau peran natural di 

dalam sebuah keluarga. Peran domestik atau peran natural itu dijelaskan sebagai 

kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga seperti mengandung, melahirkan, 

membesarkan anak, dan melayani suami (Supadiyanto,2006,h. 7).  

Menurut Moeliono (1988,h 318) istilah ibu diartikan sebagai sebutan untuk 

seorang perempuan yang telah melahirkan kita, atau wanita yang telah bersuami. Ibu 

selalu dihadapkan pada stereotip masyarakat untuk bertanggung jawab penuh di 

dalam keluarga dan pengasuhan anak. Istilah yang umum mengenai “Surga di bawah 

telapak kaki ibu” bukan lagi pengukuhan tentang penghormatan kepada ibu, 

melainkan sebagai penegasan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 

tangganya. Hal itu menjadi sebuah dilema karena stereotip mengenai laki-laki sebagai 

kepala keluarga yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab mutlak kepada 

keluarga menjadikan ibu hanya bisa menjalankan peran yang berkutat pada peran-

peran domestik saja.  

Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak perubahan yang terjadi dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia (ekonomi, sosial maupun budaya), sehingga 

menyebabkan perubahan pada pola kehidupan keluarga, termasuk pada peran ibu. 

Salah satu perubahan dari peran ibu yang mencolok dan banyak menjadi 

perbincangan adalah peran ibu yang bekerja (Setiasih, 2005, h. 19). Soedarto (dikutip 
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Setiasih, 2005, h. 21) mendefinisikan ibu bekerja sebagai ibu yang memiliki kegiatan 

secara publik (bekerja di luar pekerjaan domestik) dan mempunyai jadual tertentu 

untuk mengembangkan hidupnya, baik secara fisik maupun psikis. Yaumil (dikutip 

Setiasih, 2005, h. 21) juga menjabarkan bahwa ibu bekerja adalah seorang ibu yang 

melakukan kegiatan secara teratur atau berkesinambungan, dalam suatu jangka waktu 

tertentu, dengan tujuan yang jelas yaitu menghasilkan atau mendapatkan sesuatu 

dalam bentuk benda, uang, jasa atau ide. 

Ibu adalah makhluk yang sangat unik, bahkan lebih pantas disebut sebagai 

makhluk yang special. Kaum ibu yang selama kurun waktu panjang hanya dipercaya 

sebagai “kanca wingking”, karena tuntutan zaman, faktor ekonomi, ataupun 

kerinduan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya, sekarang ini ikut membantu 

suami dalam menopang kebutuhan keluarga. Sekarang ini, banyak ibu yang telah 

menduduki posisi-posisi  penting di dalam masyarakat. Sebagai contoh, Bank terbesar 

di kota ini dipimpin oleh seorang wanita, perusahaan telekomunikasi terkemuka di 

kota ini juga digerakkan  oleh seorang wanita, pucuk pimpinan bagian kulit Rumah 

Sakit Pemerintah di Ibukota Jawa Tengah ini pun adalah seorang ibu (dalam 

Wawasan, 2005, h. 19). 

Menurut hasil penelitan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas 

Indonesia menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan tenaga kerja 

perempuan, yang pada tahun 1971-1980 hanya mencapai 38,75% dari tenaga kerja 

keseluruhan, dan pada tahun 1980-1990 meningkat menjadi 51,65%. Dari data 

tersebut dapat diartikan bahwa disamping sebagai pengelola rumah tangga, peran ibu 

sebagai seorang pekerja sudah menjadi fenomena yang semakin berkembang 

(Setiasih, 2005, h.19). Dengan demikian, fenomena ibu rumah tangga yang bekerja 

dinilai sudah sangat biasa terjadi di dalam masyarakat kita.  

Banyak alasan yang melatar belakangi keputusan ibu rumah tangga untuk 

bekerja. Setiasih (2005, h.19) memaparkan bermacam-macam alasan yang 

menyebabkan seorang ibu rumah tangga bekerja antara lain untuk memenuhi 
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kebutuhan ekonomi keluarga, mengaplikasikan ilmu pendidikan yang didapat, atau 

adanya keinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.  

Siregar (dalam Wirawan,dkk, 2004, h.12) menekankan bahwa alasan utama 

perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah adalah untuk mendukung 

perekonomian keluarga. Hal yang hampir serupa dikemukakan oleh Papalia, dkk 

(dalam Wirawan,dkk, 2004, h.12) yang memaparkan bahwa banyak perempuan yang 

bekerja memiliki tujuan untuk memperoleh uang, untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi, atau karena mereka hidup sendiri, bercerai, menjanda atau menikah dengan 

laki-laki yang tidak mampu menopang kehidupan keluarga.  

Bila seorang perempuan sampai memegang profesi tertentu, dapat dipastikan 

bahwa lingkungan atau nasibnya berhasil membawa dia meraih kesempatan 

mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus. Ada beberapa hal dalam diri dan diluar 

diri seorang perempuan yang membawanya sampai ke profesi tertentu yakni kemauan 

belajar, kemampuan belajar atau dorongan lingkungan (dalam keluarga, masyarakat) 

yang membuat dia mempelajari atau memperoleh pengalaman kerja di bidang tertentu 

(Wibisana, 1995, h. 4). 

Ibu rumah tangga yang bekerja biasanya lebih mandiri dalam segi ekonomi. 

Penghasilan yang telah mereka miliki membuat mereka dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya sendiri tanpa harus bergantung dengan penghasilan suami. Perempuan yang 

mandiri secara ekonomi atau memiliki penghasilan sendiri akan otonom, bebas 

mengeluarkan pendapat, dan memberikan kritik (Astuti,dkk, 2006, h. 47).  

Dalam sebuah hasil penelitian tentang kemandirian perempuan, didapatkan 

hasil rata-rata kemandirian sebesar 191,82, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemandirian perempuan yang bekerja berada pada kategori tinggi. Istri yang bekerja 

sebagai subjek penelitian ini memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak 

sesuai dengan dorongan atau kemauannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. Istri yang bekerja 

tidak terlalu tergantung pada suami, terutama secara ekonomi (Astuti,dkk, 2006, h. 

51).  
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Pada kenyataannya masih banyak dijumpai ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dan hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus segala keperluan suami 

dan anak-anak. Bahkan tidak sedikit seorang ibu yang rela meninggalkan pekerjaan 

yang sangat dicintainya demi menyandang status sebagai ibu rumah tangga.  Status 

sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja memang unik dan spesial. Di 

tengah kemajuan teknologi,  perkembangan komunikasi dan persaingan ketat yang 

menuntut manusia untuk mengalami kemajuan di dalam hidupnya, seorang ibu rumah 

tangga rela melepaskan semua impian dan cita-citanya yang sangat menjanjikan 

kesuksesan. Ironisnya, disekeliling ibu rumah tangga yang tidak bekerja, banyak figur 

wanita yang sukses dalam menjalankan karir dan menjadi wanita yang mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.  

Menjadi ibu masa kini memang serba salah. Di tengah pemujaan dan 

kekaguman terhadap profesi sebagai ibu rumah tangga, selalu ada komentar miring 

yang berkaitan dengan harga diri ibu rumah tangga tersebut.  Perempuan yang hanya 

sebagai ibu rumah tangga akhir-akhir ini sering tidak dianggap di masyarakat. Hal ini 

terlihat dari nyaris tidak pernah ada media yang mau mengangkat kesuksesan 

perempuan yang berprofesi semata sebagai ibu rumah tangga. Tokoh perempuan yang 

selalu dibicarakan di kalangan publik adalah ibu yang sukses melakukan pekerjaan 

sambilan lain selain menjadi ibu rumah tangga. Bukan sudut keibuan yang disorot, 

media lebih banyak menyorot sisi di luar peran sebagai ibu rumah tangga. Media 

sering terlihat mengajak masyarakat untuk membenarkan perempuan yang harus 

berkarir, harus memiliki banyak uang agar bisa lebih banyak berbuat di masyarakat. 

Baroleh dan Yusri (dalam Astuti,dkk,2006, h.51) menyatakan bahwa 

perempuan yang tidak bekerja akan mempunyai posisi yang lemah dan tidak berdaya 

dalam menghadapi tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Posisi perempuan yang 

hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga semakin hari terlihat semakin rawan pada 

Kejahatan Dalam Rumah Tangga. Nurbagus (dalam Astuti, 2006, h. 51) menjelaskan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri secara umum dapat diartikan sebagai segala 
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bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dan seksual pada 

seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga.  

Wolf (dalam Astuti,dkk,2006, h.51) berpendapat bahwa posisi perempuan 

yang tidak menguntungkan di masyarakat banyak disebabkan oleh rendahnya 

pendidikan dan tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga membuat perempuan 

cenderung jatuh dalam kemiskinan dan seringkali menerima penghinaan. Ada kesan 

sia-sia, jika wanita lulusan perguruan tinggi tidak bekerja pada saat seperti sekarang 

karena mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit antara bekerja dan mengurus 

rumah tangga. 

Berdasarkan wawancara singkat dengan seorang ibu rumah tangga tidak 

bekerja yang bernama Ibu Ch pada tanggal 15 Februari 2009 pukul 11.30 di 

Semarang, Ibu Ch memaparkan bahwa sebelumnya ia adalah seorang wanita karier 

dan memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan otomotif di Semarang. Setelah ibu 

Ch menikah dan sedang mengandung, perusahaan tempat Ibu Ch bekerja tidak lagi 

memperpanjang kontrak sebagai karyawan di perusahaan tersebut, maka ibu Ch pun 

berhenti bekerja. Sekarang Ibu Ch menjalani hari-harinya di rumah sebagai ibu rumah 

tangga, sedangkan kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari penghasilan suami. Ibu Ch 

memaparkan bahwa dirinya merasa jenuh menjalani rutinitas yang baru, ibu Ch tidak 

terbiasa berdiam diri di rumah dan melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti 

menyapu, mengepel, memasak dan mencuci. Ibu Ch menambahkan bahwa dirinya 

yang sedang dalam keadaan hamil dan tidak bekerja itu menjadi tidak menarik dan 

tidak berguna lagi. Ibu Ch merasa malu jika bertemu teman-temannya yang masih 

bekerja, sehingga Ibu Ch enggan untuk keluar rumah. Ibu Ch mengatakan bahwa ia 

juga menjadi mudah tersinggung dengan perkataan orang lain dan juga mudah marah 

apalagi jika suami lembur sampai larut malam. Ibu Ch juga merasa malu pada orang 

tuanya karena menganggap dirinya tidak lagi dapat dibanggakan sebagai anak yang 

sukses dalam karir. Ibu Ch mengatakan bahwa harga dirinya sebagai wanita sudah 

sangat jatuh dan hal tersebut membuat Ibu Ch sangat sedih. Berbeda dengan dahulu 

ketika Ibu Ch masih bekerja dan memiliki segala yang diinginkan, Ibu Ch merasa 
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bahagia karena merasa memiliki harga diri sebagai seorang wanita yang 

sesungguhnya. Sekarang Ibu Ch merasa bahwa hidupnya sudah sangat bergantung 

pada suami teruama dalam hal ekonomi karena tidak bisa lagi memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan Ibu Ch merasa tidak memiliki apa-apa lagi yang dapat 

dibanggakan. 

Peneliti juga mengadakan wawancara singkat dengan seorang ibu rumah 

tangga tidak bekerja yang bernama Ibu Nn pada tanggal 14 November 2009 di 

Semarang. Ibu Nn menceritakan bahwa sebelumnya Ibu Nn pernah bekerja sebagai 

Accounting selama hampir 1 tahun. Setelah menikah, suami ibu Nn melarang untuk 

bekerja, suami Ibu Nn yang seorang tentara menginginkan ibu Nn fokus menjadi 

isteri dan mengurus rumah tangga. Ibu Nn mengaku awalnya tidak keberatan, tetapi 

semakin lama ibu Nn merasa bosan dengan keseharinnya sebagai ibu rumah tangga 

yang tidak punya banyak aktifitas. Ibu Nn juga mengatakan bahwa teman-teman 

semasa kuliahnya dulu sering menyayangkan keputusan ibu Nn keluar dari pekerjaan 

setelah menikah, sehingga ibu Nn merasa malu dan tertekan dengan ucapan teman-

temannya. Kondisi tersebut membuat ibu Nn merasa harga dirinya menjadi sangat 

rendah sebagai wanita yang tidak bisa mengembangkan karirnya. Ibu Nn mengaku 

mulai menjauhi teman-temannya dan hanya bergaul dengan ibu-ibu sesama isteri 

tentara di lingkungan kerja suaminya. Ibu Nn mengaku sebenarnya merasa sedih 

karena suaminya melarangnya bekerja, ibu Nn merasa tidak sebebas dulu lagi. 

Akibatnya, ibu Nn mulai merasa kesal dengan suaminya dan terkadang malas untuk 

berkomunikasi.  

Keadaan ibu rumah tangga di atas menggambarkan bahwa  ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja merasa harga dirinya menjadi rendah. Ibu rumah tangga tersebut 

merasa kurang dapat mengembangkan potensi diri dan menjadi bergantung pada 

suami terutama dalam hal ekonomi. Pola hidup materialistis telah membuat orang 

menghormati uang dan mereka yang memiliki banyak uang, bahkan harga diri pun 

diukur lewat keberadaan uang. Wajar, jika harga diri ibu rumah tangga pun terpuruk 

karenanya (Hidayatullah, 2007). Hal tersebut cenderung menimbulkan perasaan 
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negatif di dalam diri seperti mudah marah, menarik diri dari pergaulan, perasaan 

tertekan, putus asa dan selalu merasa sedih. Perasaan-perasaan demikian membawa 

dampak bagi hubungan baik dengan suami, keluarga maupun dengan orang lain. 

Coopersmith (dalam Koentjoro dan Lestari, 2002, h.137) mengatakan bahwa harga 

diri merupakan hasil evaluasi individu terhadap diri sendiri yang diekspresikan dalam 

sikap terhadap diri sendiri. 

Menurut Brigham (dalam Koentjoro dan Lestari, 2002, h.137) harga diri  

merupakan bagian dari Self concept dan setiap orang selalu berusaha untuk merasa 

lebih baik tentang dirinya (berusaha meningkatkan harga dirinya), harga diri adalah 

suatu sikap terhadap diri sendiri, sehingga sebagai sikap mempunyai komponen 

kognitif dan afektif.  

Harga diri merupakan penilaian dan penghargaan seseorang terhadap dirinya 

sendiri. Penilaian orang lain dapat memengaruhi bagaimana seseorang bertingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang terutama adalah penilaian terhadap diri 

sendiri. Seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih menyukai dirinya 

sendiri, bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima 

tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul 

tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa 

sejajar dengan orang lain. Mereka yang kurang memiliki harga diri tidak dapat 

menganggap dirinya sejajar dengan orang lain, termasuk di antara teman-temannya. 

Harga diri tidak dibawa sejak lahir, tetapi memerlukan proses yang dibentuk sejak 

lahir karena harga diri dipengaruhi oleh banyak hal sepanjang hidup kita, misalnya, 

pengasuhan orang tua atau keluarga, pendidikan yang diterima (baik di sekolah 

ataupun di luar sekolah), pengalaman-pengalaman yang berarti, prestasi-prestasi yang 

diraih, orang-orang terdekat (baik saudara maupun orang lain), budaya, lingkungan 

sosial dan masyarakat (Tjahjono, 2005). 

Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetisi, penguasaan, 

kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. Seseorang yang memiliki 

cukup harga diri akan percaya diri serta lebih mampu, juga lebih produktif. 
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Sebaliknya jika harga dirinya kurang maka ia akan diliputi rasa rendah diri serta rasa 

tidak berdaya, yang selanjutnya dapat menimbulkan rasa putus asa serta tingkah laku 

neurotik (Goble,1992,h. 76). 

Darajat (dalam Koentjoro dan Lestari, R, 2002, h.136 ) menjelaskan bahwa 

harga diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting dan aset yang sangat 

mendukung berfungsinya potensi manusia. Schiraldi (dalam Koentjoro dan Lestari, 

2002, h.136) memaparkan bahwa salah satu masalah yang menimbulkan 

kekhawatiran pada keadaan yang dialami ibu tidak bekerja adalah harga diri yang 

rendah.  Harga diri yang rendah dapat mengakibatkan individu menghindari 

pekerjaan baru, takut memulai persahabatan, menghindari kontak sosial, cenderung 

mengisolasi, kurang berani mengemukakan pendapat, bertindak semaunya sendiri, 

pasif, agresif, dan merusak dirinya sendiri.  

Tambunan (dalam Anonim, 2008, http://wild76.wordpress.com) menjelaskan 

bahwa perkembangan harga diri pada seseorang akan menentukan keberhasilan 

maupun kegagalannya dimasa mendatang. Bagaimana seseorang menilai tentang 

dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu rumah 

tangga yang tidak bekerja merasa harga dirinya terpuruk.  Ada perasaan tertekan, 

emosi yang tidak stabil, menarik diri dari pergaulan dan rendah diri yang dapat 

menghambat pengembangan potensi diri. 

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada ibu rumah tangga yang 

tidak bekerja, maka peneliti ingin memahami dan mendeskripsikan tentang harga diri 

pada ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang meliputi : 

1. Pemahaman tentang tingkat harga diri ibu rumah tangga tidak bekerja. 

2. Akibat-akibat atau ciri-ciri yang muncul dari harga diri (tinggi atau rendah) ibu 

rumah tangga tidak bekerja. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri ibu rumah tangga tidak bekerja. 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan harga diri ibu rumah 

tangga tidak bekerja meliputi pemahaman tentang tingkat harga diri ibu rumah tangga 

tidak bekerja, akibat atau ciri yang muncul pada harga diri ibu rumah tangga tidak 

bekerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri ibu rumah tangga tidak 

bekerja. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Harga diri menurut Darajat (dalam Koentjoro dan Lestari, 2002,h.136-137); 

Coopersmith (dalam Goble, 1992,h.265); Widodo (2004,h.175-176); Sholeh dan 

Ahmadi (2005,h.187) disimpulkan sebagai penilaian tentang diri yang bersifat 

subyektif yang dilakukan oleh individu, dinyatakan dalam sikap positif, negatif, sikap 

penerimaan, penolakan, setuju, tidak setuju, yang tampak dalam perilaku keseharian 

serta menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahwa dirinya mampu, penting, 

berhasil dan berharga.  

Coopersmith, dkk (dalam Koentjoro dan Lestari, 2002,h.138) memaparkan 

bahwa harga diri terbentuk dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan, 

penerimaan dan perlakuan orang lain terhadap individu yang bersangkutan.  

Menurut pendapat Goble (1992, h.76), Dariyo dan Ling (2002,h.38-39) 

individu yang memiliki harga diri tinggi akan merasa percaya diri, lebih mampu, 

produktif, menerima dan menghargai diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, 

mensyukuri ide dan hasil karya sendiri, melukiskan diri secara positif dan bangga 

akan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan individu yang memiliki harga diri rendah 

akan merasa rendah diri, tidak berdaya, putus asa, tertekan, tidak berguna, tidak 

berharga, menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri dan tidak yakin akan ide yang 

dimiliki.  
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Ibu rumah tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga (Moeliono,1988,h. 319). Seorang isteri dianggap 

tidak bekerja bila kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tugas-tugas rumah 

tangga dan atau mengurus keluarga saja (Ihromi,1990,h.5-6).  

Ibu rumah tangga tidak bekerja yang berada pada masa dewasa muda (usia 

22-45 tahun) memiliki kondisi dan situasi yang berat. Usia dewasa muda merupakan 

usia produktif bagi individu untuk meraih prestasi dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan minatnya. Salah satu tugas perkembangan dewasa muda yang dijelaskan 

Havighurst (dalam Dariyo, 2003,h.107) yaitu meniti karier untuk memantapkan 

kehidupan ekonomi rumah tangga, dijelaskan bahwa usia dewasa muda berupaya 

menekuni karier sesuai dengan minat dan bakatnya, serta memberi jaminan masa 

depan keuangan yang baik. Masa dewasa muda adalah masa untuk mencapai puncak 

prestasi, bekerja keras, bersaing dengan teman sebaya untuk menunjukkan prestasi 

kerja agar mampu memberi kehidupan yang sejahtera bagi keluarganya.  

Ibu rumah tangga tidak bekerja merasa harga dirinya menjadi sangat rendah 

karena kurang dapat mengembangkan diri dan bergantung pada suami terutama 

dalam ekonomi. Muncul perasaan rendah diri serta rasa tidak berdaya. 

Aspek-aspek harga diri menurut Buss (1995,h.178), Noerjiwan (dalam 

Rahmawati, 2006,h.17) adalah rasa diterima, rasa mampu, dan rasa dibutuhkan.  Rasa 

diterima ibu rumah tangga ditandai dengan hubungan yang baik dan penerimaan dari 

keluarga dan lingkungan sekitar yang menyebabkan ibu lebih percaya diri dan bangga 

menjadi ibu rumah tangga. Dengan demikian, timbul rasa mampu pada ibu dan dapat 

membangkitkan motivasi dan semangat yang tadinya terpuruk oleh rasa rendah diri. 

Pada akhirnya ibu merasa dibutuhkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Hal 

tersebut membuat ibu dapat menerima dan menghargai diri sendiri. 

Menurut pendapat dari beberapa tokoh seperti Furhman (dikutip Puspita, 

2008, h.18-19); Dacey dan Mauren (Dariyo dan Ling, 2002,h. 39); Vaux (dalam 

Sulistyo, 2007,h.9) disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri 
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adalah  kemampuan interpersonal (diri), keluarga, teman sebaya dan status sosial 

(salah satunya adalah pekerjaan).  

Kemampuan interpersonal yang baik dapat meningkatkan harga diri, 

sebaliknya kemampuan interpersonal yang kurang baik maka harga diri juga menjadi 

kurang baik. Faktor keluarga yaitu keluarga telah menerima, menilai dan 

mengajarkan bagaimana gambaran diri seseorang, dengan adanya dukungan tersebut 

dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang pada kemampuan dirinya. Faktor 

teman sebaya juga mempengaruhi harga diri individu. Selama berlangsung interaksi 

sosial, peran teman sebaya mempengaruhi harga diri, sebab kelompok teman sebaya 

memiliki standar tertentu yang mengklasifikasikan harga diri tiap-tiap individu. 

Faktor status sosial, salah satunya ditandai oleh pekerjaan, dimana ndividu mencapai 

puncak prestasi, dengan semangat dan penuh idealisme, individu bekerja keras dan 

bersaing dengan teman sebaya untuk menunjukkan prestasi kerja agar mampu 

memberi kehidupan yang sejahtera bagi keluarganya.  

Ibu rumah tangga tidak bekerja merasa dirinya kurang memiliki kemampuan 

mengembangkan potensi. Akibatnya ibu merasa tidak diterima di masyarakat sebagai 

individu yang dapat dibanggakan, merasa tidak dibutuhkan dalam menangani 

masalah-masalah di luar tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga seperti 

pengambilan keputusan dan peranan penting dalam organisasi. Harga diri ibu rumah 

tangga kian terpuruk karena merasa kurang diterima, kurang mampu dan kurang 

dibutuhkan. Ibu merasa tertekan, kurang berharga, kurang berarti dan bernilai sebaga 

wanita yang memiliki harga diri. 

Kekecewaan ibu rumah tangga yang merasa harga dirinya terpuruk 

menimbulkan berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Ibu menjadi mengatur 

berlebihan, tidak pernah puas, tidak pernah toleran terhadap kesalahan orang lain. 

Dalam hubungan dengan suami, ibu sering bersitegang. Hubungan ibu dengan anak-

anak terganggu. Ibu juga selalu mengeluh bahwa tidak ada keakraban dan 

kebersamaan dalam rumah tangga. 
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METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subyek penelitian 

berjumlah 4 orang dengan kriteria ibu rumah tangga, berusia 22-45 tahun, pendidikan 

minimal S1, sedang tidak bekerja dan pernah bekerja sebelumnya, serta memiliki 

anak yang masih membutuhkan pengawasan orang tua. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan Tes Grafis. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Harga diri menurut Darajat (dalam Koentjoro, 2002,h.136-137); Coopersmith 

(dalam Goble, 1992,h.265); Widodo (2004,h.175-176); Sholeh dan Ahmadi 

(2005,h.187) disimpulkan sebagai penilaian tentang diri yang bersifat subyektif yang 

dilakukan oleh individu, dinyatakan dalam sikap positif, negative, sikap penerimaan, 

penolakan, setuju dan tidak setuju, yang tampak dalam perilaku keseharian serta 

menunjukkan seberapa jauh individu tersebut percaya bahwa dirinya mampu, penting, 

berhasil dan berharga.  

Dari hasil wawancara, observasi dan tes Grafis terhadap 4 subyek ibu rumah 

tangga tidak bekerja, diketahui bahwa ibu rumah tangga tidak bekerja tidak selalu 

mengalami harga diri yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, 3 subyek memiliki 

harga diri yang tinggi, dan 1 subyek mengalami harga diri yang rendah. Harga diri 

rendah dialami oleh subyek 1. Subyek 1 yang mengalami harga diri rendah 

berdampak pada munculnya 7 dari 8 ciri harga diri rendah yang sesuai dengan 

pendapat dari  Goble (1992, h.76), Dariyo dan Ling (2002,h.38-39) yaitu subyek 

merasa tidak berdaya, putus asa, tertekan, tidak berguna, tidak berharga, menyalahkan 

diri, tidak yakin pada ide diri sendiri. Subyek yang pernah mengalami keguguran saat 

mengandung anak pertama, menjadi trauma dan takut mengalami keguguran lagi saat 

mengandung anak kedua. Oleh karena itu subyek memutuskan keluar dari pekerjaan. 
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Selain itu kebiasaan belanja subyek yang sangat berlebihan menyebabkan 

penghasilan yang diterima setiap bulan sewaktu bekerja tidak pernah mecukupi 

kebutuhan pribadi subyek, sehingga suami subyek menyarankan subyek untuk keluar 

dari pekerjaan agar bisa fokus mengurus rumah tangga, dan kebutuhan pribadi subyek 

ditanggung oleh suami. Dari ciri-ciri harga diri rendah yang tampak, subyek merasa 

tertekan dan belum terbiasa menjalani rutinitas yang baru sebagai ibu rumah tangga. 

Subyek yang mengaku tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti 

memasak dan membereskan rumah dan juga tidak  dekat dengan anak karena subyek 

bergantung dengan pembantu rumah tangga merasa tidak berdaya dengan kondisi 

tersebut. Hal tersebut menyebabkan subyek merasa kurang berguna bagi keluarga. 

Hubungan subyek dengan suami yang kurang dekat menyebabkan adanya perasaan 

kurang berharga. Hubungan subyek yang tidak dekat dengan orang tua serta kurang 

berperannya subyek di dalam keluarga besar menjadikan subyek juga merasa kurang 

berguna, kurang berharga, dan merasa tidak percaya diri dengan ide diri sendiri di 

tengah keluarga besar. Subyek tidak bangga mejadi ibu rumah tangga Kondisi-

kondisi tersebut menyebabkan subyek lebih menekankan diri pada kegiatan di luar 

lingkungan keluarga seperti lingkungan teman sebaya, dimana subyek mendapatkan 

kenyamanan karena merasa diterima, dihargai dan dibutuhkan.  

Harga diri tinggi dialami pada subyek 2, subyek 3 dan subyek 4. Subyek 2 

yang mengalami harga diri tinggi memunculkan kedelapan ciri harga diri tinggi yang 

sesuai dengan pendapat dari Goble (1992, h.76), Dariyo dan Ling (2002,h.38-39) 

yaitu subyek merasa percaya diri, mampu, menghargai/menerima diri, produktif, 

tidak menyalahkan diri, menyukai / mensyukuri ide diri sendiri, melukiskan diri 

secara positif, dan bangga akan pekerjaan yang dilakukan. Subyek yang keluar dari 

pekerjaan karena ingin fokus mengurus rumah tangga dan merawat anak yang mulai 

masuk sekolah merasa bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam mengerjakan tugas-

tugas ibu rumah tangga. Subyek yang sejak dulu terbiasa membantu ibu dalam 

mengurus internal rumah tangga sebagai pengganti ayah yang telah meninggal 

merasa puas bisa mengatur rumah tangga subyek sendiri dan total dalam mengurus 
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keperluan suami dan anak subyek. Subyek merasa bangga menjadi ibu rumah tangga, 

dan selalu berorientasi pada keluarga, subyek menginginkan agar keluarga subyek 

menjadi lebih baik lagi. Dengan kondisi tersebut, subyek merasa mampu, percaya 

diri, mensyukuri / menyukai ide diri sendiri dalam mengatur rumah tangga subyek 

sendiri. Subyek juga berusaha menjadi produktif agar tidak kurang pergaulan dengan 

selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi melalui media internet. 

Subyek melukiskan diri secara positif karena subyek menerima diri / menghargai diri 

sendiri. Subyek tidak menyalahkan diri sendiri atas keputusan keluar dari pekerjaan 

dan subyek bangga menjadi ibu rumah tangga.   

Subyek 3 yang mengalami harga diri tinggi memunculkan 6 dari 8 ciri harga 

diri tinggi yang sesuai dengan pendapat dari Goble (1992, h.76), Dariyo dan Ling 

(2002,h.38-39) yaitu subyek merasa mampu, menghargai/menerima diri, tidak 

menyalahkan diri, menyukai / mensyukuri ide diri sendiri, melukiskan diri secara 

positif, bangga akan pekerjaan yang dilakukan. Subyek yang keluar dari pekerjaan 

karena sedang mengadung dan ingin fokus merawat anak, merasa mampu untuk 

menjadi ibu yang baik bagi anak subyek yang baru saja dilahirkan. Subyek juga 

merasa bisa lebih maksimal dalam mengurus keperluan suami dan melakukan 

pekerjan rumah tangga. Walaupun sudah tidak bekerja, subyek merasa bisa menerima 

dan menghargai diri subyek sendiri dengan ikut terlibat aktif dalam kegiatan di 

lingkungan sekitar seperti PKK dan pengajian, hal tersebut menunjukkan bahwa 

subyek melukiskan diri secara poitif dan tidak menyalahkan diri atas keputusan yang 

telah diambil untuk keluar dari pekerjaan, hal tersebut juga merupakan peran serta 

dari suami, kedua orang tua dan lingkungan sekitar subyek yang selalu memberika 

dukungan dan penerimaan yang baik pada subyek.  

Harga diri tinggi yang dialami subyek 4 memunculkan 6 dari 8 ciri harga diri 

tinggi yang sesuai dengan pendapat dari Goble (1992, h.76), Dariyo dan Ling  

(2002,h.38-39) yaitu lebih percaya diri, lebih mampu, menghargai/menerima diri, 

tidak menyalahkan diri, melukiskan diri secara positif, bangga akan pekerjaan yang 

dilakukan. Subyek yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat cuti 
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melahirkan merasa tertekan dan depresi pada awalnya, tetapi dengan dukungan 

keluarga dan teman -teman, subyek masih memiliki keinginan untuk bangkit dari 

kondisi yang membuat subyek tidak berdaya tersebut. Penerimaan keluarga besar, 

dukungan dari suami, kedekatan dengan anak dan dukungan dari teman-teman sebaya 

membuat subyek merasa lebih percaya diri, menghargai dan menerima diri sendiri, 

dan tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang menimpa subyek. Kedekatan subyek 

dengan anak dan keinginan untuk menjadi ibu yang baik membuat subyek merasa 

lebih mampu untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa subyek melukiskan diri secara positif dan bangga menjadi ibu rumah tangga.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa ciri harga diri tinggi 

yaitu merasa mampu, menghargai/menerima diri, tidak menyalahkan diri, melukiskan 

diri secara positif dan bangga akan pekerjaan yang dilakukan muncul pada subyek 2, 

subyek 3 dan subyek 4. Sedangkan ciri harga diri tinggi yaitu menyukai dan 

mensyukuri ide diri sendiri muncul pada subyek 2 dan subyek 3. Ciri harga diri tinggi 

yaitu merasa percaya diri muncul pada subyek 2 dan subyek 4. Sedangkan kedelapan 

ciri harga diri tinggi muncul pada subyek 2, dimana terdapat satu ciri yang tidak 

muncul pada subyek 3 maupun subyek 4 yaitu ciri harga diri tinggi dimana subyek 

merasa produktif. Sedangkan harga diri rendah hanya dialami oleh subyek 1. Subyek 

1 memunculkan 7 dari 8 ciri harga diri rendah yaitu tidak berdaya, putus asa, tertekan, 

tidak berguna, tidak berharga, menyalahkan diri,dan tidak yakin pada ide diri sendiri.  

Coopersmith, dkk (dalam Koentjoro,2002,h.138) memaparkan bahwa harga 

diri bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, dengan sendirinya ataupun dibawa 

sejak lahir, melainkan melalui suatu proses dan pembentukannya dimulai dari masa 

kanak-kanak serta perkembangannya terjadi sepanjang hidup. Harga diri ini terbentuk 

dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan, penerimaan dan perlakuan 

orang lain terhadap individu yang bersangkutan. Keempat subyek memiliki faktor-

faktor berbeda satu sama lain yang mempengaruhi harga dirinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga diri pada masing-masing subyek akan menentukan tingkatan 
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harga diri yang dialami subyek dan pada akhirnya mengakibatkan munculnya ciri-ciri 

dari harga diri yang dialami subyek tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada subyek 1 yang memiliki harga diri rendah, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga diri rendah pada subyek adalah faktor kemampuan 

interpersonal, faktor keluarga dan faktor status sosial (tidak bekerja). Sedangkan 

faktor teman sebaya tidak memberikan pengaruh pada harga diri rendah subyek, 

karena dalam lingkungan teman sebaya, subyek merasa memiliki harga diri yang 

tinggi. Subyek yang memiliki kemampuan interpersonal lemah dalam berkomunikasi 

dengan suami, tidak dekat dengan anak dan orang tua, tidak dekat dengan lingkungan 

sekitar tempat tinggal, serta merasa tertekan, tidak berdaya dan kurang motivasi untuk 

bangkit memulai hal baru menjadi lebih menekankan pada kegiatan lain di luar 

lingkungan keluarga yaitu pada lingkungan teman sebaya subyek. Dalam lingkungan 

teman sebaya, subyek merasa dihargai dan dibutuhkan. Subyek juga selalu berusaha 

untuk mengikuti tuntutan pergaulan teman sebaya agar tidak merasa malu dan tidak 

diremehkan setelah tidak bekerja.  

Pada subyek 2 yang memiliki harga diri tinggi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga diri seperti kemampuan interpersonal, faktor keluarga, faktor 

teman sebaya dan faktor status sosial memberikan pengaruh pada harga diri tinggi 

subyek. Subyek yang keluar dari pekerjaan demi mengurus rumah tangga 

mendapatkan penerimaan dan dukungan yang baik dari suami, anak, keluarga dan 

teman sebaya. Subyek yang terbiasa membantu ibu dalam mengatur internal rumah 

tangga semenjak ayah meninggal menjadi lebih mampu menjadi ibu rumah tangga 

yang baik setelah tidak bekerja. Subyek mengaku merasa puas bisa mengatur rumah 

tangga subyek sendiri sehingga subyek dapat memastikan semua keperluan suami dan 

anak subyek terpenuhi. Status sosial subyek yang sudah tidak bekerja tidak 

menjadikan subyek merasa kurang produktif dan malu. Subyek selalu berusaha 

mengikuti perkembangan teknologi dan informasi melalui media internet agar tetap 

produktif. Subyek juga bangga menjadi ibu rumah tangga karena subyek selalu 

berharap keluarga subyek menjadi lebih baik di masa depan.   
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Pada subyek 3 yang memiliki harga diri tinggi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga diri tinggi pada subyek adalah faktor kemampuan interpersonal, 

faktor keluarga dan faktor teman sebaya. Sedangkan faktor status sosial (tidak 

bekerja) tidak memberikan pengaruh bagi harga diri tinggi pada subyek. Subyek yang 

memutuskan keluar dari pekerjaan karena ingin merawat kehamilannya merasa 

mendapatkan penerimaan yang baik dan dukungan dari suami, orang tua, lingkungan 

sekitar dan teman sebaya subyek. Subyek merasa bisa fokus menjadi ibu rumah 

tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah tidak bekerja. Subyek juga 

merasa dekat dan sangat dibutuhkan oleh anak yang baru saja dilahirkan. Subyek 

adalah orang yang suka berorganisasi, di lingkungan sekitar dan lingkungan teman 

sebaya, subyek selalu berusaha tetap aktif dalam berbagai kegiatan seperti PKK dan 

pengajian. Hal tersebut dilakukan subyek agar selalu tercipta hubungan yang baik 

antara subyek dengan lingkungan sekitar dan teman-teman sebaya subyek. Tetapi 

pada faktor status sosial (tidak bekerja), subyek merasa rendah diri karena sebagian 

besar teman-teman subyek di lingkungan organisasi adalah ibu-ibu pekerja yang 

memiliki penghasilan sendiri. Terkadang subyek merasa tertekan karena subyek 

merasa sebenarnya masih bisa bekerja seperti teman yang lain, selain itu subyek 

sangat mencintai pekerjaan subyek sebagai guru. Tetapi karena kondisi subyek yang 

tidak memungkinkan untuk kembali bekerja dalam waktu dekat menyebabkan subyek 

merasa tidak berdaya.  

Pada subyek 4 yang memiliki harga diri tinggi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga diri tinggi pada subyek adalah faktor keluarga dan faktor teman 

sebaya. Sedangkan faktor kemampuan interpersonal dan faktor status sosial (tidak 

bekerja) tidak memberikan pengaruh pada harga diri tinggi subyek. Subyek yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja saat cuti melahirkan pada awalnya merasa 

tertekan karena subyek harus kehilangan rutinitas secara tiba-tiba. Tetapi subyek 

mendapatkan penerimaan dan dukungan yang besar dari suami, anak, orang tua dan 

lingkungan teman sebaya subyek yang membuat subyek berusaha untuk kuat dan 

masih memiliki semangat. Meskipun subyek kurang terampil dalam mengerjakan 
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pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membereskan rumah karena selama ini 

bergantung pada pembantu, tetapi subyek merasa lebih bisa memberikan perhatian 

yang besar pada suami dan anak subyek. Subyek selalu berusaha menjadi ibu yang 

baik yang bisa selalu dekat dengan anak serta menyiapkan semua keperluan suami. 

Hubungan subyek dengan orang tua cukup baik tetapi karena subyek kurang 

dilibatkan pada pengambilan keputusan di keluarga besar dan masih dibantu dalam 

hal keuangan, maka terdapat perasaan kurang berguna pada diri subyek sebagai anak, 

perasaan tersebut menyebabkan subyek merasa lebih nyaman dengan teman sebaya 

subyek. Subyek merasa di lingkungan teman sebaya, subyek lebih percaya diri dan 

dihargai. Subyek juga selalu menyempatkan waktu luang untuk berkumpul dengan 

teman-teman subyek. Sedangkan faktor status sosial (tidak bekerja) membuat subyek 

merasa tertekan, karena subyek merasa harus kehilangan rutinitas secara tiba-tiba 

setelah mengalami PHK. Meskipun subyek berprinsip harus lebih baik dan lebih 

percaya diri setelah mengalami PHK, tetapi subyek mengalami penurunan motivasi 

dan semangat untuk bangkit dan mencoba hal-hal baru sehingga subyek mmbutuhkan 

banyak dorongan dari orang lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  faktor kemampuan interpersonal 

mempengaruhi harga diri rendah pada subyek 1, sedangkan faktor kemampuan 

interpersonal mempengaruhi harga diri tinggi pada subyek 2, dan subyek 3. Faktor 

keluarga memberikan pengaruh harga diri rendah pada subyek 1, sedangkan faktor 

keluarga memberikan pengaruh harga diri tinggi pada subyek 2, subyek 3 dan subyek 

4. Faktor teman sebaya memberikan pengaruh harga diri tinggi pada subyek 2, 

subyek 3 dan subyek 4. Sedangkan faktor status sosial (tidak bekerja) memberikan 

pengaruh harga diri rendah pada subyek 1, serta memberikan pengaruh harga diri 

tinggi pada subyek 2. 

Asumsi awal dari peneliti yang mengatatakan bahwa ibu rumah tangga tidak 

bekerja rentan terhadap masalah harga diri yang rendah ternyata tidak terbukti. Tiga 

subyek dalam penelitian ini memiliki harga diri yang tinggi, sedangkan 1 subyek 

memiliki harga diri yang rendah. Ibu rumah tangga tidak bekerja yang memiliki harga 
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diri tinggi biasanya mendapatkan dukungan dan penerimaan yang baik dari keluarga 

dan lingkungan sekitar subyek, sehingga ibu merasa memiliki semangat dan motivasi 

lagi untuk bangkit dari kondisi status sosial (tidak bekerja) yang membuat ibu tidak 

berdaya serta dapat menunjukkan kemampuan interpersonalnya dengan lebih baik. 

Sedangkan ibu rumah tangga yang memiliki harga diri rendah biasanya kurang 

mendapatkan penerimaan dan dukungan yang baik dari keluarga dan lingkungan 

sekitarnya, sehingga ibu merasa tertekan dan menjadi kurang motivasi untuk bangkit 

dari kondisi yang membuat ibu tidak berdaya tersebut. Keadaan ini membuat ibu 

semakin lemah dalam menunjukkan kemampuan interpersonalnya.     
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Skema 6 Harga Diri Ibu Rumah Tangga Tidak Bekerja 

Kesimpulan 
- Tidak semua ibu rumah tangga yang tidak bekerja mengalami harga diri yang rendah. Subjek 1 mengalami 

harga diri rendah dan memunculkan sebagian besar ciri-ciri harga diri rendah, yaitu rendah diri, tidak berdaya, 
putus asa, tertekan, tidak berharga, tidak berguna, menyalahkan diri dan tidak yakin pada ide diri sendiri. 
Sedangkan Subjek 2,3, dan 4 mengalami harga diri yang tinggi, dan memunculkan sebagian besar ciri-ciri dari 
harga diri tinggi yaitu merasa percaya diri, mampu, menghargai/ menerima diri, produktif, tidak menyalahkan 
diri, melukiskan diri secara positif, menyukai ide diri sendiri dan bangga akan pekerjaan yang dilakukan. 

- Masing-masing subjek memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi harga dirinya masing-masing yang berbeda 
satu sama lain. Subjek yang memiliki harga diri tinggi mandapatkan penerimaan dan dukungan yang besar dari 
keluarga dan teman sebaya sehingga subjek dapat memaksimalkan kemampuan interpersonalnya. Sedangkan 
subjek dengan harga diri rendah kurang mendapatkan penerimaan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan 
sehingga berakibat lemahnya kemampuan interpersonal subjek.  

Ciri-ciri Harga Diri Tinggi: 
- Percaya diri (S2, S4) 
- Mampu (S2, S3, S4) 
- Menghargai / menerima diri (S2, S3, S4) 
- Produktif (S2) 
- Tidak menyalahkan diri (S2, S3, S4) 
- Melukiskan diri secara positif (S2, S3, S4) 
- Menyukai ide diri sendiri (S2, S3) 
- Bangga akan pekerjaan yang dilakukan 

(S2, S3, S4) 

Harga Diri Ibu Rumah 
Tangga Tidak Bekerja 

Kriteria Ibu Rumah Tangga dewasa muda dalam penelitian 
ini 
- Ibu Rumah Tangga 
- Berusia 22-45 tahun 
- Pendidikan minimal S1 
- Tidak bekerja dan pernah bekerja sebelumnya 
- Memiliki anak yang masih membutuhkan pengawasan dari 

orang tua 

Aspek-aspek harga diri: 
 
- Rasa Diterima 
- Rasa Mampu 
- Rasa Dibutuhkan 

Ciri-ciri Harga Diri Rendah: 
- Rendah diri (-) 
- Tidak berdaya (S1) 
- Putus asa (S1) 
- Tertekan (S1) 
- Tidak berharga (S1) 
- Tidak berguna (S1) 
- Menyalahkan diri (S1) 
- Tidak yakin pada ide diri sendiri (S1) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Harga Diri 

Kemampuan Interpersonal 

Keluarga 

Teman Sebaya 

Status Sosial (tidak bekerja) 

S1 

S1 

S1 

S2, S3 

S2, S3, S4 

S2, S3, S4 

S2 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Ibu rumah tangga tidak bekerja tidak selalu memiliki harga diri yang rendah. 

Sehingga asumsi awal dari peneliti yang menyatakan ibu rumah tangga tidak 

bekerja rentan terhadap masalah harga diri yang rendah ternyata tidak 

terbukti. 

2. Keluarga dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada harga diri 

ibu rumah tangga tidak bekerja dan bermanfaat bagi perkembangan 

kemampuan interpersonal ibu rumah tangga tersebut.  

3. Ibu rumah tangga tidak bekerja yang memiliki harga diri tinggi akan 

memunculkan sebagian besar dari ciri harga diri tinggi, sedangkan ibu rumah 

tangga tidak bekerja yang memiliki harga diri rendah akan memunculkan 

sebagian besar dari ciri harga diri  rendah  

 

B. Saran 

1. Bagi Subyek Penelitian (Ibu rumah tangga tidak bekerja) 

Harga diri rendah : diharapkan bisa menerima dan mensyukuri 

keadaan diri, tidak menyalahkan diri dan bangga sebagai ibu rumah tangga. 

Untuk mengatasi kejenuhan ibu dapat membuka diri, mengembangkan 

kemampuan interpersonal dengan mencari kegiatan di lingkungan sekitar pada 

waktu luang. 

 Harga diri tinggi: tetap memiliki semangat dan motivasi untuk maju 

agar tetap produktif. Untuk mengatasi kejenuhan misalnya aktif dalam 

organisasi sosial agar kemampuan interpersonal ibu tetap terjaga. 

 

2. Bagi Keluarga (suami, anak dan orang tua) dan Teman Sebaya 

Harga diri rendah: diharapkan keluarga dan teman sebaya memberikan 

penerimaan dan dukungan yang besar, agar ibu merasa diterima, merasa 
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mampu dan dibutuhkan. Ibu juga merasa lebih berharga dan mencintai 

pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga diharapkan ibu dapat lebih 

percaya diri untuk meningkatkan kemampuan interpersonalnya.  

Harga diri tinggi : diharapkan suami, anak, orang tua dan teman 

sebaya tetap memberikan penerimaan, dukungan dan pujian sebagai bentuk 

penghargaan terhadap apa yang dilakukan untuk keluarga, agar ibu lebih 

percaya diri dan dapat mengembangkan kemampuan interpersonalnya. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan dapat mengusahakan alternatif tempat di luar rumah subyek 

jika dirasa kondisi dan situasi rumah subyek menghambat proses 

wawancara.  

b. Diharapkan dapat mengusahakan mewawancarai suami masing-masing 

subyek penelitian untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.  

c. Diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan tape recorder dalam proses 

wawancara agar hasil reduksi wawancara lebih lengkap. 

d. Diharapkan jangan terlalu cepat dan lebih berhati-hati saat membuat 

asumsi awal dari permasalahan penelitian. Peneliti diharapkan dapat 

memperbanyak fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,  

agar asumsi yang dibuat tidak hanya bersumber dari satu kasus saja, tetapi 

berdasarkan banyak fakta. 
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