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ABSTRAK

Ibu yang mengalami peran ganda penting untuk memerhatian kondisi

psychological well-being mereka, yang merupakan kondisi kesejahteraan psikologis,

meliputi 6 aspek keberfungsian psikologis: yaitu sikap positif terhadap diri sendiri dan

kehidupan di masa lalu, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain,

ketidakbergantungan dengan orang lain, memiliki tujuan hidup dan arti hidup yang

bermakna, kemampuan dalam mengatur hidup dan lingkungan sekitar, dan terbuka

terhadap pengalaman baru demi perkembangan pribadi.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai psychological

well-being yang dibentuk dari enam dimensi pada ibu yang mengalami peran ganda di

Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor. Subjek penelitian ini adalah ibu yang mengalami

peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor dengan sampel sebanyak 112

responden. Sampel yang digunakan ialah ibu yang mengalami peran ganda di Desa

Cipacing Kecamatan Jatinangor dengan kriteria sampel tertentu. Penarikan sampel

yaitu menggunakan teknik convenience sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa psychological well-being ibu yang

mengalami peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor dari enam dimensi

pembentuk psychological well-being yaitu autonomy, environmental mastery, personal

growth, positive relation with others, purpose in life, dan self-acceptance berada pada

kategori yang berbeda-beda. Secara umum, psychological well-being ibu yang

mengalami peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor berada pada kategori

rata-rata (moderate). Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa faktor demografis

seperti usia, pendidikan, lama bekerja, jumlah anak, dan tempat tinggal tidak

mempengaruhi pembentukan psychological well-being responden.

Kata kunci: psychological well-being, dimensi psychological well-being, ibu

bekerja, peran ganda.



PENDAHULUAN

Manusia selalu mengadakan bermacam-macam aktivitas di dalam kehidupan.

Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan bekerja.

Bekerja dimaknakan sebagai sesuatu untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka setiap individu berusaha untuk

mencari pekerjaan, sekalipun harus berpindah tempat tinggal atau jauh dari keluarga.

Penulis mengumpulkan informasi mengenai gambaran pekerja di Provinsi Jawa

Barat. Penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang hanya berpendidikan SD

ke bawah sebesar 44,04 %. Proporsi terbesar kedua adalah mereka yang memiliki

pendidikan sekolah menengah, baik umum maupun kejuruan sebesar 26,80 %.

Kemudian peringkat ketiga disusul oleh yang bekerja dengan pendidikan Diploma I

keatas, yaitu hanya 11,47% saja dari total pekerja (Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa

Barat, 2015). Dari paparan mengenai penduduk Jawa Barat yang bekerja dan data

pendidikan tersebut, maka tidak heran jika penduduk yang bekerja dengan status

sebagai buruh/karyawan merupakan komposisi tertinggi, yaitu sebanyak 8.689.172

orang (46,24 %). Kemudian diikuti yang berusaha sendiri (18,15 %), pekerja bebas

2.750.912 orang (14,64 %), dan 20.97 % sisanya terdiri dari usaha sendiri, usaha

dibantu buruh tetap / tidak tetap, dan pekerja yang tidak dibayar (Pusat Data dan

Analisa Pembangunan Jawa Barat, 2015).

Kemudian ditemukan pula data mengenai angka kemiskinan di Jawa Barat yang

mengalami peningkatan sebanyak 0,39 persen di tahun 2015 (Deddy, 2015 dalam

Lukihardianti, 2016). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa, dari 34 provinsi di

Indonesia, terdapat 10 kota dengan penduduk miskin terbanyak (BPS, 2016, dalam

Suryowati, 2016). Angka kemiskinan di Jawa Barat paling banyak jika dibandingkan

dengan provinsi-provinsi lainnya, yaitu sejumlah 2,7 juta orang. Isu kesejahteraan Jawa

Barat pun menduduki posisi teratas. Masyarakat Jawa Barat merasa tidak puas dalam

hal kesejahteraan 64,3%, harga kebutuhan pokok 61.3% dan lapangan kerja 56,6%

(Adi, 2017 dalam fokusjabar.com). Artinya, masalah tentang kesejahteraan masyarakat

Jawa Barat masih menjadi sorotan publik sehingga terlihat bahwa masih rendahnya

taraf kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Angka kemiskinan serta



isu kesejahteraan yang terjadi di Jawa Barat cukup menarik perhatian, sehingga hal ini

menjadi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan di Jawa Barat.

Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota (Database SIAK Provinsi Jawa Barat

Tahun, 2011 dalam Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2015).  Salah satunya ialah

Kabupaten Sumedang. Secara administratif, Kabupaten Sumedang terbagi ke dalam 26

kecamatan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang,

2008), termasuk Kecamatan Jatinangor salah satu diantaranya. Di antara 12 desa yang

ada di Kecamatan Jatinangor, desa Cipacing merupakan desa yang memiliki jumlah

pekerja terbanyak.

Fenomena ibu yang mengalami peran ganda sangat banyak ditemukan di

masyarakat, tidak terkecuali di desa Cipacing. Desa Cipacing merupakan salah satu

desa yang terdapat di Kecamatan Jatinangor dengan jumlah penduduk terbanyak. Tidak

hanya itu, jumlah pekerjanya pun paling banyak dibandingkan desa-desa lainnya.

Alasan utama mereka bekerja ialah karena kebutuhan ekonomi. Mereka merelakan

waktu dan tenaganya terbagi untuk mengerjakan urusan rumah tangga dan pekerjaan

demi kelangsungan hidup. Bagi mereka, bekerja menjadi suatu kewaiban agar

kehidupannya tetap stabil dan membaik. Lokasi desa Cipacing yang berdekatan dengan

pabrik-pabrik industri pun semakin mendorong mereka untuk berperan ganda, selain

ekonomi yang menjadi alasan utama mereka bekerja. Melalui data awal, diperoleh

bahwa seluruh responden (100%) mengaku alasan ingin bekerja para ibu pekerja buruh

pabrik yang tinggal di desa Cipacing adalah karena kondisi ekonomi. Bekerja menjadi

suatu keharusan bagi mereka untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari.

Seorang ibu memiliki peran dan tanggung jawab sebagi ibu rumah tangga, yaitu

sebagai ibu sekaligus istri. Akan tetapi, situasi hidup yang sulit mendorong mereka

untuk bekerja agar menghasilkan uang sehingga diharapkan perekonomian keluarganya

menjadi terbantu. Peran yang dimiliki ibu tersebut pun menjadi bertambah. Mereka

tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai pekerja. Tuntutan ataupun

tantangan sebagai ibu yang mengalami peran ganda harus dijalaninya setiap hari.

Sulitnya membagi waktu antara rumah tangga dan pekerjaan seringkali menjadi

kendala dan hambatan dalam menjalankan peran gandanya tersebut.

Peran wanita yang sudah berkeluarga namun bekerja tersebut bisa menimbulkan

berbagai persoalan. Perannya sebagai pekerja, istri, dan sebagai ibu cukup menyulitkan

kaum wanita pada umumnya meskipun tidak semua wanita mengalaminya. Waktu



mereka harus terbagi antara pekerjaan dan keluarga. Ibu yang mengalami peran ganda

kerap kali kesulitan membagi waktu untuk mengerjakan semua kewajibannya.

Misalnya, dilema antara harus segera mengantar/menjemput anak sekolah atau

berangkat ke tempat kerja tepat waktu. Seorang wanita single yang bekerja mungkin

tidak terlalu menimbulkan problema keluarga dibanding seorang ibu yang bekerja,

apalagi yang sedang dikaruniai anak balita. Sementara itu, kemungkinan urusan rumah

tangga terbengkalai bisa menjadi potensi besar terhadap pertengkaran di dalam rumah

tangga. Dampaknya, waktu bersama dengan keluarga menjadi berkurang, anak merasa

kurang kasih sayang dari ibu, anak lebih dekat dengan orang lain dibandingkan ibunya,

suami merasa kurang diperhatikan, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing diketahui mayoritasnya adalah

berperan sebagai ibu, istri, sekaligus pekerja buruh pabrik. Sebagian besar ibu yang

mengalami peran ganda sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja pabrik tersebut merasa

cukup kewalahan dengan peran yang diperolehnya dibandingkan dengan mereka yang

berprofesi non buruh pabrik. Artinya, permasalahan yang diterima ibu berperan ganda

ini sebagian besar dialami oleh pekerja buruh pabrik, dibandingkan profesi lain, seperti

wirausaha, guru, pedagang, dan profesi lainnya.

Pekerjaan sebagai buruh pabrik seperti yang orang pada umumnya ketahui

membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang mumpuni. Berbagai permasalahan di atas

yang dialami para ibu yang mengalami peran ganda dan bekerja sebagai buruh pabrik

ini menimbulkan situasi stres. Hoeksema, N., Fredrickson dan Loftus Wagenaar (2009)

menjelaskan istilah stres, yaitu mengacu pada peristiwa yang dianggap sebagai sesuatu

yang membahayakan fisik atau psikologis seseorang. Terdapat sebanyak 46,67% ibu

pekerja sebagai buruh pabrik ini mengaku sering mengalami stres. Urusan keluarga

seringkali mempengaruhi urusan pekerjaan, dan sebaliknya urusan pekerjaan seringkali

mempengaruhi urusan keluarga. Bahkan, 14,29% diantaranya hampir mengalami

perceraian akibat ketidakmampuannya dalam membagi waktu antara keluarga dan

pekerjaan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, didapatkan data-data sebagai

berikut:

1. Mereka mandiri dan cenderung berani dalam mengambil suatu keputusan,

namun keputusannya itu kurang mempertimbangkan standar personal dalam

dirinya. Misalnya, kekeliruan ketika memprediksi kemampuannya dalam



membagi secara adil antara perannya sebagai pekerja, sebagai istri, dan sebagai

ibu.

2. Ibu yang mengalami peran ganda di desa Cipacing terkesan pasrah dalam

menjalani kehidupannya. Sebagian besar dari mereka hanya dari lulusan SMP

dan SMA/K sehingga merasa tidak mampu memperoleh pekerjaan yang lebih

baik yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih banyak. Meskipun

terkesan pasrah dalam menjalani kehidupan, namun mereka tetap bersyukur

dengan apa yang sudah diperolehnya sampai saat ini.

3. Tidak ada tujuan tertentu yang ingin ditargetkan. Hal terpenting bagi mereka

saat ini, mereka dapat bertahan hidup dengan baik, cukup memenuhi kebutuhan

rumah tangga dan keluarga.

4. Mereka tetap menjaga hubungan positif dengan orang lain dengan

berkomunikasi dan bersosialisasi di lingkungan kerja maupun di lingkungan

rumahnya.

5. Mereka cenderung terlihat menjalankan kehidupan apa adanya saat ini. Mereka

kurang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru. Ibu yang mengalami

peran ganda di Desa Cipacing hanya menjalankan sesuatu yang sudah

diketahuinya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka cenderung kurang

ada peningkatan perilaku dari waktu ke waktu dalam menjalani rutinitas

kehidupannya sehari-hari.

6. Di samping itu, mereka juga belum mampu mengatur kegiatan sehari-harinya

dengan baik. Dengan kondisinya sebagai seorang pekerja, mereka merasa

kesulitan dalam mengontrol kehidupan sehari-hari serta kurang memiliki

kontrol terhadap lingkungan luar. Hal tersebut terlihat dari rutinitasnya sehari-

hari dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dan pekerjaan. Mereka

mengungkapkan seringkali merasa kesulitan menjalankan tugas-tugasnya, yaitu

antara sebagai istri, ibu, dan pekerja.

Kondisi-kondisi permasalahan yang dihadapinya itu berpengaruh pada kondisi

kesejahteraan psikologis (psychological well-being), yaitu akan berdampak pada

kepuasan hidupnya. Ibu yang mengalami peran ganda di desa Cipacing harus mampu

mengenali potensi diri dan mengoptimalkan potensi tersebut untuk menghadapi

berbagai tantangan dan perubahan dalam hidup, dalam hal ini yaitu masalahnya dalam

mengatur peran sebagai ibu, istri, dan pekerja. Mereka harus mampu menerima keadaan

diri sendiri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mandiri namun tetap



mempertimbangkan standar personal dalam diri, mampu menguasai lingkungan,

memiliki tujuan dan arti hidup, serta selalu mengalami perkembangan pribadi ke arah

yang lebih baik.

Masalah-masalah tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi ibu yang

mengalami peran ganda di desa Cipacing Kecamatan Jatinangor. Kondisi seperti ini

dapat mempengaruhinya pada kondisi kesejahteraan psikologis (psychological well-

being). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran psychological

well-being pada Ibu yang mengalami peran ganda di desa Cipacing Kecamatan

Jatinangor.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-eksperimental dengan metode

penelitian deskriptif. Pendekatan non-eksperimental adalah telaah empirik sistematis

dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabel bebas secara langsung karena

manifestasinya telah muncul atau karena sifat variabel tersebut menutup kemungkinan

terjadinya manipulasi (Kerlinger, 2006). Sedangkan metode penelitian deskriptif

adalah penelitian yang berfokus dalam menggambarkan dan menjelaskan fenomena,

kegiatan, atau situasi yang terjadi (Christensen, 2007). Penelitian deskriptif yang

digunakan ialah penelitian deskriptif kuantitatif.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi

sesuai dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan

menjelaskan secara kuantitatif mengenai gambaran psychological well-being ibu yang

mengalami peran ganda di desa Cipcing Kecamatan Jatinangor.

Partisipan

Partisipan pada penelitian ini adalah ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing

Kecamatan Jatinangor yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Peneliti menggunakan

teknik convenience sampling dan memperoleh jumlah sampel minimal 80 orang.

Setelah proses pengambilan data, diperoleh sampel penelitian tepat sejumlah 112

orang.

Pengukuran

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah self-administrated

queistionnare, yaitu kuisioner yang diisi sendiri oleh partisipan. Alat ukur berupa

kuisioner tersebut digunakan sebagai alat penjaring data untuk mengukur variabel

penelitian.  Pengukuran psychological well-being dilakukan dengan menggunakan

Psychological Well-Being Scale dari Ryff (1995) yang sudah dimodifikasi oleh peneliti

agar sesuai dengan keadaan aktual dari ibu yang mengalami peran ganda di desa

Cipacing Kecamatan Jatinangor. Alat ukur ini terdiri dari 74 item yang disusun

berdasarkan 6 dimensi pembentuk psychological well-being, yaitu autonomy,

environmental mastery, personal growth, positive relation with others, purpose in life,

dan self-acceptance.



HASIL

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai gambaran psychological well-being

ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor, maka

diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Psychological well-being ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing

Kecamatan Jatinangor secara umum berada pada kategori rata-rata (moderate).

Artinya secara umum ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing

Kecamatan Jatinangor memiliki sikap dan keyakinan yang rata-rata (moderate)

terhadap enam dimensi pembentuk psychological well-being dalam menjalani

peran gandanya.

2. Ibu yang mengalami peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor

paling banyak menampilkan skor tertingginya pada dimensi environmental

mastery. Kemudian autonomy, personal growth, positive relation with others,

self-acceptance, dan yang paling sedikit adalah purpose in life. Artinya,

responden lebih menonjolkan sikapnya yang tinggi terhadap dimensi

environmental mastery dibandingkan ke dimensi lainnya.

3. Dimensi autonomy yang ditampilkan ibu yang mengalami peran ganda di Desa

Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada pada kategori rata-

rata (moderate). Hal ini berarti bahwa responden cenderung mandiri namun

tetap mempertimbangkan standar personal di dalam dirinya.

4. Dimensi environmental mastery yang ditampilkan ibu yang mengalami peran

ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada pada

kategori tinggi. Artinya bahwa responden memiliki cikap dan keyakinan yang

cukup dalam hal penguasaan terhadap lingkungan sekitar sehingga

mendukungnya dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan

pekerja.

5. Dimensi personal growth yang ditampilkan ibu yang mengalami peran ganda

di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada pada

kategori rata-rata (moderate). Hal ini berarti bahwa responden cukup memiliki

sikap terhadap pertumbuhan pribadi.

6. Dimensi positive relation with others yang ditampilkan ibu yang mengalami

peran ganda di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada



pada kategori rata-rata (moderate). Artinya bahwa responden cukup mampu

dalam menjalin hubungan positif dengan orang lain.

7. Dimensi purpose in life yang ditampilkan ibu yang mengalami peran ganda di

Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada pada kategori

rata-rata (moderate). Hal ini berarti bahwa responden cukup memiliki tujuan

dan arahan dalam hidupnya sebagai ibu yang mengalami peran ganda.

8. Dimensi self-acceptance yang ditampilkan ibu yang mengalami peran ganda di

Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan berada pada kategori

rata-rata (moderate). Artinya ialah responden memiliki sikap dan keyakinan diri

dalam hal menerima dirinya sebagai seorang ibu yang mengalami peran ganda.

9. Tidak ditemukan adanya perbedaan antara psychological well-being dengan

data demografis. Diantaranya adalah dengan usia, pendidikan terakhir, lama

bekerja, jumlah anak, dan tempat tinggal.
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