
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri yang sangat pesat di Indonesia telah menyerap 

banyak tenaga kerja, termasuk di dalamnya tenaga kerja wanita. Peningkatan 

jumlah tenaga kerja wanita di sektor industri berjalan seiring dengan munculnya 

emansipasi wanita. Emansipasi wanita yang banyak disorot saat ini semakin 

membuka kesempatan bagi wanita untuk berkarya dan bekerja di berbagai bidang 

pekerjaan. Arus globalisasi dan perkembangan informasi yang menyebabkan 

kaum wanita tidak hanya berdiam diri di rumah namun menyetarakan diri dengan 

kaum pria. Faktor yang turut berpengaruh terhadap pergeseran nilai tentang 

peranan wanita adalah adanya tuntutan ekonomi yang semakin tinggi serta 

semakin luas kesempatan bagi wanita untuk mencapai jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Diketahui dari tahun ke tahun jumlah wanita Indonesia yang bekerja memang 

terus meningkat, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menunjukkan 

bahwa Indonesia memiliki 108,13 juta angkatan kerja, sekitar 37,17% atau 40, 19 

juta adalah tenaga kerja wanita. Setiap tahun angkatan kerja wanita bertambah 

setidaknya 1,96%, angka itu menggambarkan betapa besarnya jumlah wanita 

bekerja saat ini. Tingginya peningkatan penduduk wanita yang bekerja karena 

dorongan ekonomi, yaitu tuntutan keluarga untuk menambah penghasilan, 
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disamping semakin terbukanya kesempatan bekerja pada kaum wanita. 

(http://www.bps.go.id/brs_file/tenaker-15mei07.pdf) 

Pada umumnya peran wanita hanya berkutat di sektor domestik dan pria 

berperan dalam sektor publik. Adanya pembagian peran antara pria dan wanita 

dipengaruhi adanya gambaran tentang sifat pribadi yang khas dari masing-masing 

jenis kelamin. Karakteristik yang khas dari seorang pria yakni mencirikan sifat 

maskulin seperti: agresif, aktif, memiliki jiwa petualang, dominan, bebas, 

sedangkan karakteristik yang khas dari seorang wanita ditunjukkan dengan adanya 

sifat feminim seperti: emosional, penuh kasih sayang, penakut, sentimentil (Sears, 

1985:196). Perbedaan sifat pribadi yang khas tersebut yang cenderung 

memposisikan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab 

mengurus anak, menyiapkan makanan, melayani suami serta mengurus urusan 

rumah tangga lainnya, sedangkan pria sebagai suami memiliki tugas mencari 

nafkah keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah (Gunarsa & 

Gunarsa, 1991: 31-37). Penerapan pembagian peran yang demikian di dalam 

masyarakat kemudian menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, terutama bagi 

wanita. 

Kerugian dan ketidakadilan yang dialami wanita terjadi ketika wanita 

memiliki dua peran, yakni peran dalam sektor domestik dan sektor publik. 

Dinyatakan oleh Eviota (dalam Indraswari, 2004:45) bahwa wanita memiliki dua 

peran yakni peran dalam kerja produksi (bekerja) dan peran dalam kerja repoduksi 

(mengurus rumah tangga), yang keduanya sama-sama penting dan wanita berpikir 

bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan kedua peran tersebut 
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sebaik mungkin. Terlebih menurut (Hamid, 2005:129) bahwa wanita yang 

memiliki dua peran seringkali timbul kompetisi dalam pembagian waktu, tenaga, 

pikiran, perhatian dan komitmen. Adanya kompetisi tersebut yang kemudian 

mengakibatkan wanita sulit menjalankan kedua perannya sebaik mungkin, dan 

lebih lanjut memunculkan peluang mengalami konflik. 

Sejumlah survey di Inggris menemukan, ibu muda cenderung memilih 

keluarga sebagai prioritas di atas karier. Pada 1998, hanya satu dari empat ibu 

muda yang mengaku kehilangan waktu bersama keluarga karena bekerja. Mulai 

2006, semakin banyak perempuan yang merasa bersalah ketika harus memilih 

bekerja full time, yang akhirnya mengorbankan waktu bersama keluarga. 

Sedangkan dari penelitian majalah Elle terlihat bahwa kebanyakan perempuan 

menomorsatukan kehidupan keluarga daripada kesuksesan kariernya. Meski 

begitu, para ibu muda ini tetap memiliki dilema. Sekalipun menjadikan keluarga 

sebagai prioritas, tuntutan ekonomi dan pekerjaan membuat mereka tetap harus 

bekerja full time. Tujuannya tetap akan kembali untuk keluarga. 

(http://www.infoanak.com/dilema-ibu-muda-keluarga-atau-karier) 

Menurut Anoraga (2006:121-122) yang dimaksud wanita berperan ganda 

yaitu wanita yang memiliki peran sebagai wanita pekerja secara fisik dan psikis, 

baik di sektor pemerintahan, swasta maupun wiraswasta dengan tujuan 

mendatangkan suatu kemajuan dalam karirnya, sekaligus berperan juga sebagai 

ibu dan atau istri yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa wanita yang bekerja di sektor publik disebut 

wanita bekerja. Menurut Isparijanti (2004:88-89) bahwa wanita bekerja berbeda 
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dengan wanita karir. Wanita bekerja adalah wanita yang bekerja dalam sektor 

informal yang tidak memiliki jenjang jabatan dalam pekerjaannya, dapat 

dicontohkan jenis pekerjaan seperti: berdagang, menjahit, warung, berjualan 

makanan. Wanita karir diartikan sebagai wanita yang bekerja dan dalam 

pekerjaannya mendapat atau mengalami perkembangan dan kemajuan dalam 

pekerjaan, jabatan, dan karir (Anoraga, 2006:121). Dapat dicontohkan pekerjaan 

yang dimaksud yaitu pekerjaan yang menerapkan disiplin kerja dan waktu, 

seperti: guru, karyawan perusahaan, PNS, perawat. 

Pada beberapa pekerjaan wanita karir yang memiliki disiplin kerja dan 

disiplin waktu, profesi perawat dianggap peneliti memiliki beban yang lebih berat 

dibandingkan pekerjaan lain. Berbeda dengan profesi karyawan bank, guru 

maupun PNS yang memiliki waktu kerja yang cenderung statis, perawat bertugas 

di rumah sakit selama 24 jam guna menggantikan peran dokter dalam merawat 

pasien, selama dokter tidak bertugas. Menurut Praptianingsih (2006:34) tanpa 

perawat, tugas dokter akan semakin berat dalam menangani pasien, karena 

perawat adalah penjalin kontak pertama dan terlama dengan pasien, mengingat 

pelayanan keperawatan berlangsung terus-menerus selama 24 jam  sehari. 

Profesi perawat menuntut tanggung jawab yang besar pada pelakunya. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Lumenta (dalam Widyarini, 2005:230-231) 

yang menyebutkan beberapa karakteristik pekerjaan perawat, yakni: 1). membantu 

aktivitas sehari-hari yang tidak mampu dilakukan sendiri oleh pasien, membantu 

menciptakan dan meningkatkan kebersihan pasien dan lingkungan; 2). 

meningkatkan kemampuan diri pasien dalam aktivitas dan fungsi, seperti: gerakan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KONSEP ... ASTRIE EKA SETYARINI



 

tubuh, makan, minum dan pergaulan; 3). memberikan dorongan atau menunjang 

kehidupan pasien, seperti: pemberian infus, obat dan menciptakan lingkungan 

yang aman dan menyenangkan; 4). memberikan tindakan preventif, seperti: 

pencegahan infeksi, luka, komplikasi, kecelakaan, dan lain-lain; 5). melakukan 

observasi, seperti: pemeriksaan fisik secara keseluruhan, pengamatan perilaku dan 

respon pasien terhadap tindakan medis dan perawatan yang sudah diterima; 6). 

memberikan pendidikan yaitu pemberian informasi penting kepada pasien dan 

keluarganya untuk mempercepat proses penyembuhan. 

Profesi perawat mempunyai keunikan dibandingkan dengan profesi kerja 

wanita lainnya, yaitu perawat melakukan interaksi sosial dan emosional dengan 

pasien yang berbeda-beda pada setiap selang waktu tertentu. Perawat juga 

dihadapkan pada tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan pasien, 

sehingga ada gambaran tentang konsekuensi yang harus ditanggung apabila 

melakukan kesalahan (Andarika, 2004:2).  

Besarnya tanggung jawab yang diemban wanita yang berprofesi sebagai 

perawat, tidak kemudian mengurangi besarnya tanggung jawab peran dalam 

sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Menurut Anoraga (2006:21) wanita 

karir yang juga memiliki peran di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, 

memiliki beban yang lebih besar daripada wanita karir yang belum memiliki peran 

sebagai ibu rumah tangga. Perawat wanita yang memiliki peran di sektor publik 

dan sektor domestik memiliki tanggung jawab besar yang berpotensi 

memunculkan situasi dilematis. Menurut Soetrisno (1997:61) wanita dewasa ini 

merupakan sosok yang harus hidup dalam situasi dilematis, sebab di satu sisi 
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dituntut untuk berperan dalam semua sektor, termasuk sektor publik yakni bekerja 

dan berkarir, namun di sisi lain juga tidak boleh melupakan kodrat wanita sebagai 

ibu rumah tangga. Didukung pula pendapat Rini (2002:2) bahwa budaya di 

Indonesia masih sangat terpengaruh kuat oleh sistem paternalistik yang memiliki 

pemahaman bahwa pria tidak boleh mengerjakan pekerjaan wanita, termasuk 

mengurus rumah tangga. Hal tersebut membuat tugas dan tanggung jawab wanita 

yang bekerja di sektor publik semakin berat. 

Pada hasil penelitian Putri dan Himam (2002:51) dinyatakan bahwa wanita 

berperan ganda mengalami situasi dilematis karena ada keinginan dalam diri 

wanita untuk menyeimbangkan perannya di sektor domestik dan di sektor publik, 

mengingat di satu sisi dalam menjalankan perannya di sektor domestik ada 

keinginan dalam dirinya untuk mengaktualisasikan diri di bidang pekerjaan. Di 

sisi lain, pelaksanaan peran di sektor publik tidak melepaskan perannya sebagai 

ibu rumah tangga. Akibatnya yang nampak kemudian adalah karir tidak 

maksimal, menjadi ibu pun juga tidak bisa maksimal (tidak bisa sepenuhnya 

mengeluarkan potensi dalam karir dan tidak bisa setiap saat mendampingi anak-

anaknya) karena mereka harus membagi dua waktu, perhatian dan segala sumber 

daya yang dimiliki. Situasi dilematis juga ditemui pada penelitian kualitatif dari 

Suryadi, dkk. (2004:17) bahwa dari empat wanita sebagai subjek penelitian 

menunjukkan adanya konflik emosional dalam menjalankan peran ganda. 

Situasi dilematis yang terjadi pada wanita sebagai pelaku peran ganda terjadi 

karena tugas dan tanggung jawab antara peran sektor publik (pekerjaan) dan peran 

sektor domestik (keluarga) merupakan dua hal yang terkait dan saling 
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mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena peran ganda memiliki dua dimensi: 

pertama, Work Interfering with Family (WIF) yaitu pemenuhan peran dalam 

pekerjaan dapat menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam keluarga. Kedua, 

Family Interfering with Work (FIW) yaitu pemenuhan peran dalam keluarga dapat 

menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam pekerjaan (Frone, dkk., dalam 

Irawaty dan Kusumaputri, 2008: 19). Dapat dicontohkan terjadinya Work 

Interfering with Family (WIF) seperti kesibukan di kantor membuat ibu terlambat 

pulang ke rumah, sedangkan contoh terjadinya Family Interfering with Work 

(FIW) seperti saat anak sedang sakit, ibu terpaksa meminta ijin untuk tidak 

bekerja di kantor. 

Pada dua dimensi konflik peran ganda tersebut terdapat tiga bentuk konflik 

yang terjadi pada pelakunya yaitu: a). konflik yang didasarkan waktu yaitu konflik 

peran yang disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki pelaku peran ganda, 

waktu yang digunakan untuk pekerjaan seringkali berakibat terbatasnya waktu 

untuk keluarga, demikian sebaliknya, b). konflik yang didasarkan ketegangan 

yaitu konflik peran yang disebabkan oleh tekanan dalam satu peran yang akhirnya 

mempengaruhi kinerja peran yang lain, c). konflik yang didasarkan perilaku yaitu 

konflik peran yang disebabkan karena adanya kesulitan melakukan perubahan 

perilaku dari peran yang satu ke peran lain (Greenhaus dan Beutell, dalam Jones 

dan Bright, 2001: 202). 

Konflik peran ganda yang tergambar melalui tipe-tipe konflik tersebut juga 

ditemui pada perawat wanita Rumah Sakit Delta Surya. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan di bulan Maret 2010 pada 3 perawat 
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Rumah Sakit Delta Surya, ditemukan 2 perawat mengalami konflik peran ganda 

dengan adanya keluhan mengenai kurangnya waktu yang dimilikinya untuk 

mengasuh anak sehingga membutuhkan bantuan orang lain, dalam hal ini keluarga 

atau tetangga, atau menitipkan anak pada penitipan anak. Kondisi yang dialami 

perawat kemudian lebih lanjut memunculkan kekhawatiran mengenai kesehatan, 

kondisi fisik serta kondisi psikologis anak bila diasuh oleh orang lain. Dinyatakan 

pula timbul perasaan bersalah dan kurang puas dalam diri perawat karena 

kurangnya waktu untuk bercengkrama dengan keluarga akibat pekerjaan di rumah 

sakit. Perasaan cemas juga dirasakan perawat ketika harus meninggalkan 

pekerjaan rumah yang belum selesai dikerjakan karena harus berangkat bekerja. 

Selanjutnya ditemukan pula adanya kesulitan perubahan perilaku dari perannya 

sebagai ibu rumah tangga ke perannya sebagai perawat, hal ini ditunjukkan 

dengan kesulitan mengambil keputusan saat bekerja karena di rumah terbiasa 

menurut kepada suami. 

Keinginan perawat wanita untuk menjalankan berbagai peran dengan 

sempurna kemudian mengakibatkan munculnya konflik dalam dirinya. Menurut 

Shaevitz (1995:15-19) konflik yang tidak dapat diatasi dengan baik dan 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan berbagai 

gangguan fisik maupun psikis pada wanita yang bersangkutan. Gejala fisik yang 

dialami antara lain keletihan yang mengakibatkan kehilangan gairah hidup dan 

menyebabkan berbagai macam gejala gangguan psikosomatik. Gejala lainnya 

berupa rasa tegang, cemas, dan terancam, frustasi, sukar konsentrasi saat sedang 

bekerja, insomnia, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain (Shaevitz, 1995:18). 
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Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mendukung 

penelitian Prawitasari, dkk. (2007:9) bahwa ada hubungan negatif antara konflik 

pekerjaan dan keluarga dengan kepuasan dalam keluarga. Ketidakpuasan dalam 

keluarga ditunjukkan seperti keluhan perawat wanita mengenai kurangnya waktu 

yang dimiliki untuk keluarga, adanya perasaan bersalah dan cemas ketika tidak 

dapat mengasuh anak secara penuh. 

Diferensiasi dalam beberapa peran dapat menimbulkan kompetisi dalam 

penggunaan waktu, energi, perhatian dan komitmen. Timbulnya kompetisi 

tersebut membuat perawat yang berperan ganda menjadi tidak maksimal dalam 

menjalankan perannya, kemudian dapat berdampak negatif pada diri perawat itu 

sendiri maupun orang-orang sekitar, termasuk di dalamnya berimbas pada 

keluarga (suami dan anak), pada perusahaan dalam hal ini rumah sakit tempat 

perawat tersebut bekerja, dan sekaligus pada pasien yang sedang dirawat oleh 

perawat yang bersangkutan. Menurut pendapat Shaevitz (1995:19-20) bahwa 

tempat yang seringkali menjadi area konflik pada perawat yang bersangkutan 

ialah rumah dan tempat kerja yang berdampak negatif pada komunitasnya di 

rumah, serta dapat mempengaruhi hubungan dengan rekan-rekan kerja yang pada 

akhirnya dapat mengurangi kualitas kinerjanya. 

Tampak dari hasil wawancara dan observasi bahwa perawat wanita 

mengalami konflik yang lebih bersifat psikologis, ditunjukkan dengan munculnya 

perasaan bersalah, pesimis, gelisah, dan cemas. Keadaan psikologis yang 

demikian akan membawa dampak negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kustono (dalam Prawitasari, dkk., 2007:6-7) bahwa banyak wanita bekerja yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KONSEP ... ASTRIE EKA SETYARINI



 

menunjukkan kecemasan dan bersalah terhadap perannya sebagai ibu rumah 

tangga.  

Kecemasan dan perasaan bersalah sebagai ibu rumah tangga dialami perawat 

saat anggota keluarga membutuhkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang 

tidak bisa digantikan oleh orang lain, tetapi pada kenyataannya yang bersangkutan 

tidak dapat melaksanakan perannya karena terbentur tugasnya sebagai perawat. 

Adanya kecemasan dan perasaan bersalah tersebut, kemudian mempengaruhi 

kondisi psikisnya yang di dalamnya terdapat perasaan dan pikirannya yang 

kemudian mempengaruhi konsentrasi dalam bekerja. Hal ini terdapat dalam 

penelitian Putri dan Himam (2002:51) yang juga menyebutkan bahwa akibat 

nampak dari pelaksanaan peran ganda adalah karir yang tidak maksimal, menjadi 

ibu rumah tangga juga tidak maksimal karena harus membagi dua waktu, 

perhatian dan segala sumber daya yang dimiliki. 

Perawat wanita yang mengalami konflik peran ganda yang tinggi akan 

mengalami stres yang dapat mengganggu interaksi sosialnya, baik itu dengan 

rekan kerja, dokter maupun pasien. Efektivitas kerja dapat pula menjadi 

terganggu, sehingga ia tidak akan mampu lagi melakukan pekerjaannya sebagai 

perawat dan pada akhirnya dapat dipastikan perawat wanita tersebut mengambil 

keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih peran tunggal sebagai 

ibu rumah tangga saja (Andarika, 2004:3). 

Adanya dampak-dampak negatif yang dialami perawat wanita yang berperan 

ganda seharusnya dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Hurlock (2004:278) yang menyatakan bahwa wanita yang 
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sudah memasuki masa dewasa diharapkan mampu menjalankan tugas 

perkembangannya yang berkaitan dengan masalah keluarga dan pekerjaannya. 

Oleh sebab itu seorang perawat yang berperan ganda diharapkan mampu 

menyelesaikan seluruh tugas perkembangan pada masa kanak-kanak sampai 

dewasa dengan baik, agar dapat menjadi manusia dewasa yang utuh dan siap 

menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan pekerjaan, 

termasuk peran ganda yang dijalankan. 

Walaupun sebagian wanita mengeluh karena harus melakukan pekerjaan 

rumah tangga sekaligus bekerja di sektor publik secara penuh, banyak di antara 

wanita mampu menggabungkan sekaligus peran-peran kehidupannya tersebut. 

Wanita tahu bagaimana menangani peran ganda tersebut dengan menganggap 

sebagai tugas rutin dan wajar dalam kehidupannya, sebab wanita telah belajar 

berbuat demikian sewaktu masih gadis; yang kemudian menambah dan mengubah 

sifat peran-peran itu setelah kelak berkeluarga (Wolfman, dalam Hamid, 

2005:131). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wanita tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan peran gandanya sebab wanita 

menganggap hal tersebut sebagai suatu rutinitas dan kewajaran yang harus 

dijalankan. 

Fenomena konflik peran ganda yang ditemui serta membawa dampak negatif, 

membuat permasalahan tentang konflik peran ganda pada perawat wanita 

dianggap penting untuk diteliti. Terlebih pelaksanaan peran ganda memiliki 

keterlibatan luas, bukan hanya berdampak pada pelaku peran ganda namun juga 

berdampak pada keluarga serta organisasi atau perusahaan yang 
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mempekerjakannya (Sekaran, 1986:1). Menurut (Gunarsa & Gunarsa, 2008:11-

12) perawat memegang peran cukup penting untuk keberhasilan layanan 

kesehatan secara keseluruhan, karena perawat merupakan komunikator dan 

mediator antar pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Peran dalam sektor publik 

yang cukup penting tersebut, tidak dapat mengurangi peran perawat wanita di 

sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Menurut anggapan masyarakat, peran 

wanita di sektor domestik meliputi: tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan 

anak, walaupun wanita tersebut juga bekerja di luar rumah (Suryadi,dkk., 

2004:12). Oleh sebab itu, perawat wanita yang memiliki peran ganda diasumsikan 

memiliki keterlibatan yang cukup luas dan penting, baik di lingkungan kantor 

(rumah sakit) maupun lingkungan keluarga, sehingga permasalahan tentang 

konflik peran ganda dianggap cukup penting untuk diteliti. 

Menurut Hoffman dan Nye (1984:40-60) bahwa konflik peran ganda muncul 

bukan tanpa sebab, namun hal tersebut terjadi pada wanita dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: a). faktor eksternal, yakni faktor finansial dan peningkatan standar 

hidup keluarga; b). faktor internal, yakni kepribadian individu. Faktor eksternal 

yakni faktor finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik peran 

ganda karena daya tarik finansial menjadi sangat penting sebagai bahan 

pertimbangan wanita untuk bekerja di sektor publik. Besarnya tawaran finansial 

pekerjaan di sektor publik menuntut tanggung jawab yang besar, namun di sisi 

lain wanita memiliki tanggung jawab di sektor domestik. Hal tersebut berpotensi 

menimbulkan konflik peran ganda. 
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Peningkatan standar hidup keluarga yang termasuk faktor eksternal juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi konflik peran ganda. Peningkatan standar 

hidup keluarga membutuhkan adanya penghasilan tambahan. Wanita yang bekerja 

di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga kadang 

menjadi kurang memiliki waktu dan perhatian untuk keluarga (Suryadi, dkk., 

2004:13). Keadaan ini tidak sesuai dengan tujuan awal wanita bekerja, yaitu 

meningkatkan standar hidup dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Hal ini 

yang kemudian memunculkan konflik peran ganda pada wanita yang 

bersangkutan. 

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap konflik peran ganda pada wanita 

yaitu kepribadian individu. Kepribadian diartikan sebagai suatu organisasi yang 

dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan 

pemikiran individu secara khas (Allport, dalam Koswara, 1991:11). Dalam 

kepribadian terdapat sifat unik dan khas yang mempengaruhi keputusan wanita 

untuk bekerja, serta mempengaruhi sikap wanita dalam menghadapi peran 

gandanya menurut Hoffman dan Nye (dalam Irawaty & Kusumaputri, 2008:16); 

sebab menurut Hoffman dan Nye dalam kepribadian meliputi kebutuhan untuk 

berprestasi, kesadaran akan kepemilikan kompetensi, dan menentukan sikap 

terhadap peran yang khas dan unik pada tiap individu. Kekhasan dan keunikan 

dalam kepribadian tersebut diperoleh dari beberapa unsur, salah satunya yaitu 

konsep diri.  

Pengertian konsep diri secara umum merupakan persepsi fisik, sosial, dan 

psikologis tentang dirinya yang berasal dari pengalaman dan interaksinya dengan 
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orang lain menurut William D. Brooks (dalam Rakhmat, 2008:99-100). Menurut 

Burns (Pudjijogyanti, 1993:2), konsep diri adalah hubungan antara sikap dan 

keyakinan tentang diri kita sendiri. Konsep diri seseorang dapat dinyatakan 

melalui pandangan tentang pribadinya. Dalam diri seorang perawat wanita akan 

muncul perasaan-perasaan tertentu sesuai dengan bagaimana cara ia memandang 

dirinya, yang merupakan fungsi dari konsep dirinya. Selanjutnya, konsep diri ini 

akan mampu membawa perawat wanita dalam menunjukkan identitas-indentitas 

sosialnya. Dimana, identitas-identitas ini digunakan sebagai dasar tingkah laku, 

yang menyediakan isyarat-isyarat bagi perawat wanita untuk memudahkan dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat dengan menunjukkan ”siapa” dia sebenarnya 

pada waktu dan tempat tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rogers 

(dalam Alwisol, 2004:322) bahwa dalam kepribadian terdapat unsur konsep diri 

(self concept). Konsep diri didefinisikan sebagai evaluasi, penilaian atau 

penaksiran individu mengenai dirinya sendiri (Chaplin, 2004: 450). Melalui 

konsep diri, seorang wanita akan memperoleh gambaran, penilaian dan evaluasi 

mengenai dirinya sendiri yang digunakan untuk mengatasi lingkungannya, baik 

lingkungan di sektor domestik maupun sektor publik. 

Konsep diri mempunyai peranan sangat penting dalam perilaku manusia, 

dalam hal ini termasuk perawat wanita. Pentingnya konsep diri biasanya 

didasarkan pada adanya premis yang menyatakan bahwa konsep diri tinggi 

(positif) akan berhubungan dengan perasaan berharga terhadap diri sendiri (self 

worth) dan penerimaan diri. Perasaan berharga terhadap diri sendiri yang positif 

disertai penerimaan diri, akan membuat individu berkembang secara optimal 
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dalam konteks kemasyarakatan melalui pengenalan tahap-tahap perkembangan 

dengan pemahaman yang cerdik, pengambilan keputusan yang matang, 

pengaturan diri yang bertanggung jawab dan moral yang otonom.  

Konsep diri ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan 

konsep diri negatif, dimana masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. 

Ciri konsep diri positif adalah dimana seorang perawat wanita akan memiliki 

keyakinan untuk mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menyadari 

bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang 

seluruhnya tidak disetujui oleh masyarakat serta mampu memperbaiki dirinya. 

Sehingga perawat wanita yang memiliki konsep diri positif akan terlihat lebih 

optimis, penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, 

juga terhadap kegagalan yang dialaminya (Rakhmat, 2008:106). Kegagalan bukan 

dipandang sebagai kematian, namun lebih menjadikannya sebagai penemuan dan 

pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Orang dengan konsep diri yang 

positif akan mampu menghargai dirinya dan melihat hal-hal yang positif yang 

dapat dilakukan demi keberhasilan di masa yang akan datang.  

Sedangkan seseorang yang memiliki konsep diri negatif adalah peka terhadap 

kritik, mudah marah, responsif terhadap pujian, dan merasa tidak disenangi orang 

lain (Rakhmat, 2008:105-106). Ia meyakini dan memandang bahwa dirinya 

lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, 

tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Orang 

dengan konsep diri negatif akan cenderung bersikap pesimistik terhadap 

kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai 
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kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Orang dengan konsep diri negatif, 

akan mudah menyerah sebelum berperang dan jika gagal, akan ada dua pihak 

yang disalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri (secara negatif) atau 

menyalahkan orang lain.  

Penelitian ini akan membahas mengenai hubungan konsep diri  dengan 

konflik peran ganda pada perawat wanita. Dari fakta-fakta tersebut, konsep diri 

positif dan konsep diri negatif dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

konsep diri positif agar perawat wanita tidak mudah mengalami konflik peran 

ganda. Sedangkan perawat wanita yang memiliki konsep diri negatif akan 

cenderung mudah mengalami konflik peran ganda. Dengan demikian perawat 

wanita yang memiliki konsep diri negatif dapat berusaha merubah konsep dirinya 

menjadi lebih positif, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam konflik peran 

ganda.  

Individu yang menilai, menaksir serta menggambarkan dirinya sendiri secara 

positif menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki konsep diri positif 

cenderung dicirikan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, merasa selalu dihargai 

oleh orang di sekitar, dapat menilai hubungan dengan orang lain secara tepat dan 

memiliki penyesuaian sosial yang baik (Rakhmat, 2008:106). Karakterisitik 

konsep diri positif tersebut yang merupakan bagian dari kepribadian kemudian 

turut menentukan kesadaran akan kompetensi menjadi positif, kebutuhan 

berprestasi menjadi tinggi serta ada kejelasan terhadap peran yang dijalani. 

Melalui hal tersebut, seorang perawat wanita akan mengoptimalkan kemampuan 

yang dimiliki untuk menjalankan peran-perannya, serta menjalankan secara 
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efektif. Dengan demikian, perawat wanita dengan konsep diri positif yang 

memiliki peran di sektor domestik, akan melaksanakan kedua peran dengan 

efektif dan sebaik mungkin sehingga dalam dirinya tidak muncul perasaan 

bersalah, cemas maupun ketegangan akibat pelaksanaan peran gandanya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui tentang hubungan antara konsep diri dengan konflik peran ganda pada 

perawat wanita Rumah Sakit Delta Surya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam menentukan fokus permasalahan diperlukan sebuah identifikasi 

masalah. Penelitian ini difokuskan kepada wanita yang bekerja sebagai perawat, 

karena seorang wanita yang bekerja sebagai perawat akan memiliki peran ganda 

sebagai seorang ibu dan istri yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai 

seorang perawat yang harus melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik karena 

karakteristik pekerjaan perawat yang demikian berat mengharuskannya tidak 

hanya mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada perusahaan (rumah sakit) 

seperti pada profesi lain, tetapi juga mempertanggungjawabkan pada pasien dan 

keluarga pasien yang dirawat. Besarnya tanggung jawab yang diemban wanita 

yang berprofesi sebagai perawat, tidak kemudian mengurangi besarnya tanggung 

jawab peran dalam sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, tidak cukupnya 

waktu dan energi untuk memenuhi kedua peran cenderung menimbulkan konflik 

peran ganda karena tuntutan pekerjaan dan keluarga sama-sama membutuhkan 

perhatian yang sama besar.  
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Sebagai dampak lebih lanjut perawat wanita akan mengalami kecemasan 

terhadap peran gandanya, yang akan menimbulkan reaksi-reaksi psikologis, 

fisiologis dan ditampakkan dalam perilakunya. Beberapa hal yang dikabarkan 

dapat mempengaruhi konflik peran ganda pada wanita yaitu kepribadian individu, 

dimana kekhasan dan keunikan dalam kepribadian tersebut diperoleh dari 

beberapa unsur, salah satunya konsep diri. Melalui konsep diri, seorang wanita 

akan memperoleh gambaran, penilaian dan evaluasi mengenai dirinya sendiri 

yang digunakan untuk mengatasi lingkungannya, baik lingkungan di sektor 

domestik maupun sektor publik. Konsep diri kemudian ikut menentukan tingkah 

laku dan pemikiran dalam menjalankan peran gandanya, termasuk dalam 

menghadapi dampak dari pelaksanaan peran ganda. Hal inilah yang akan diteliti 

berkaitan dengan konflik peran ganda pada perawat wanita. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk dapat mencapai hasil penelitian yang baik, perlu dilakukan pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini tidak melebar. Dalam 

penelitian ini pembatasan masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menurut William D. Brooks (dalam Rakhmat, 2008:99-100) mengatakan 

bahwa konsep diri merupakan persepsi fisik, sosial dan psikologis tentang dirinya 

yang berasal dari pengalaman dan interaksinya dengan orang lain.  

2. Konflik peran ganda adalah ketegangan, kecemasan serta perasaan gelisah 

yang timbul akibat pelaksanaan dua peran atau lebih, yang pemenuhan peran-

peran tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, ditunjukkan dengan 

pemenuhan peran yang satu mempersulit pemenuhan peran yang lain. 
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3. Menurut Ellis dan Hartley (dalam Gaffar, 1999) perawat adalah seseorang 

yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi 

seseorang karena sakit, cedera dan proses penuaan. Subjek penelitian yang dipilih 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah perawat wanita dengan usia 21-40 tahun 

karena pada usia tersebut wanita sudah mempunyai pilihan struktur kehidupan 

yang mantap, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan dalam dunia 

kerja, selain itu subyek haruslah sudah menikah dengan mempertimbangkan 

faktor sudah memiliki anak dengan alasan subyek mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai ibu rumah tangga di luar tugasnya sebagai perawat, hal ini dapat 

menunjukkan bahwa wanita mengalami sendiri konflik tersebut. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan 

konflik peran ganda pada perawat wanita Rumah Sakit Delta Surya?” 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 

dengan konflik peran ganda pada perawat wanita Rumah Sakit Delta Surya. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengembangkan teori dan memberikan informasi serta pengetahuan tentang 

wanita yang bekerja, khususnya tentang wanita yang bekerja sebagai perawat dan 

hal-hal yang terkait dengannya, sehingga akan memacu peneliti lain untuk 

memperdalam dan memperbanyak penelitian-penelitian lanjutan tentang faktor-

faktor lain yang masih sangat luas sehingga penerapan teori akan semakin 

menyeluruh.  

Manfaat Praktis: 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu melalui hasil penelitian ini diharapkan 

perawat wanita dapat mengetahui dan memahami mengenai hubungan antara 

konsep diri dengan konflik peran ganda yang dialami oleh perawat wanita, 

sehingga perawat wanita bisa mengantisipasi konflik peran ganda yang muncul 

dengan memiliki konsep diri positif. 
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