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ABSTRAK 

 

Setiap perempuan yang menikah dengan laki-laki Hindu Bali dan beragama Hindu, akan secara 

langsung melaksanakan social roles (peran sosial) dengan tanggung jawab melaksanakan 

ayahan, selain melaksanakan peran sebagai ibu rumah tangga dan bekerja. Ayahan adalah 

wajib kerja atau tugas yang harus dilaksanakan oleh krama banjar atau krama desa, baik 

kegiatan adat, kegiatan agama maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Frekuensi pelaksanaan 

ayahan di Desa Adat Legian yang cenderung tinggi, dengan penerapan yang cukup kompleks 

dan diasumsikan menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran yang dimiliki perempuan 

Hindu Bali, dapat memunculkan sikap yang negatif terhadap ayahan pada perempuan Hindu 

Bali di Desa Adat Legian dan diyakini berhubungan dengan kesejahteraan psikologis 

perempuan Hindu Bali. Sebaliknya, ketika perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian dengan 

ikhlas dan merasa bahagia melaksanakan ayahan yang cukup kompleks, akan memunculkan 

sikap positif terhadap ayahan yang dapat berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan postif antara sikap terhadap 

ayahan dengan kesejahteraan psikologis pada perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian dan 

seberapa besar sikap terhadap ayahan berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis pada 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan skala 

penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya kepada 221 perempuan Hindu Bali di 

Desa Adat Legian. Data penelitian mengikuti distribusi normal dan linear. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.180 dan probabilitas 0.007 (p<0.05). Hal ini 

berarti ada hubungan positif antara sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. Sumbangan dari variabel sikap terhadap ayahan 

terhadap kesejahteraan psikologis adalah sebesar 3.2%. 

 

Kata Kunci: sikap, ayahan, kesejahteraan psikologis, perempuan Hindu Bali, Legian 
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ABSTRACT 

 

Every woman who is married to Hindu Balinese man and becomes Hindu, will directly 

actualize social roles with the responsibility of ayahan, beside domestic roles as a housewife 

and production roles by working. Ayahan  is required to work or tasks that must be 

implemented by krama banjar or krama desa, which are cultural activities, religious activities, 

and social activities. High frequency execution of ayahan in Desa Adat Legian, the complexity 

of implementation, and assumed to cause an imbalance of Hindu Balinese woman’s roles can 

bring negative attitude towards ayahan to Hindu Balinese women in Desa Adat Legian which 

is believed can be related to psychological well-being. Otherwise, when Hindu Balinese 

woman in Desa Adat Legian willing and happily to do ayahan, positive attitude will appear 

toward ayahan and believed can be related to psychologycal well-being. This research is a 

quantitative method with simple regression analysis. Data is collected through research scales 

that have been tested for validity and reliability to the 221 Hindu Balinese woman in Desa Adat 

Legian. Research data shows normal distribution and linear. The result shows the correlation 

coefficient is 0.180 and probability at 0.007 (p<0.05). It means that there is a positive 

correlation between attitude towards ayahan and psychological well-being of Hindu Balinese 

woman in Desa Adat Legian. Contribution of attitude towards ayahan variable to psychological 

well-being variable is 3.2%. 

 

Key Words: attitude, ayahan, psychological well-being, Hindu Balinese woman, Legian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bali merupakan daerah pariwisata internasional yang menyajikan berbagai keindahan, 

baik keindahan alam, hiburan, agama, seni maupun budaya. Telah lekat dengan suasana 

internasional, tidak membuat masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu melupakan 

berbagai tradisi, adat, budaya maupun ritual keagamaan yang telah ada. Mulai dari hal kecil, 

misalnya di lingkungan rumah, setiap hari setelah memasak, masyarakat Bali menghaturkan 

sesaji dari masakan yang telah dimasak, disebut dengan banten saiban. 

 Begitu pula ketika telah menikah, setiap krama desa laki-laki beserta istri, yaitu 

perempuan Hindu Bali diwajibkan menjadi anggota krama banjar dan secara langsung menjadi 

krama desa. Krama desa adalah setiap kepala keluarga pada suatu desa adat yang memiliki 

kewajiban terlibat kegiatan adat dan agama serta ngayah untuk Pura Kahyangan Tiga, yaitu 

Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem yang ada pada suatu desa adat (Jayanti, Ngayah Di 

Desa Adat Legian, 2014). Kegiatan ngayah merupakan kegiatan kerja bakti untuk berbagai 

keperluan, baik urusan ritual keagamaan maupun masalah sosial kemasyarakatan tanpa 

mendapatkan upah (Fahmi, 2011).   

Bentuk-bentuk kegiatan ngayah disebut dengan ayahan. Ayahan adalah wajib kerja atau 

tugas yang harus dilaksanakan oleh krama banjar atau krama desa, baik kegiatan adat, agama, 

maupun sosial kemasyarakatan (Surpha, 2012). Bentuk-bentuk ayahan meliputi kewajiban 

untuk hadir dan ikut membantu ketika banjar, desa adat, krama banjar, maupun krama desa 

mengadakan upacara Yadnya, yang dilakukan pada kegiatan adat dan agama, biasa disebut 

dengan Panca Yadnya, serta terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

 



Panca Yadnya terdiri dari Dewa Yadnya, yaitu persembahan suci kepada Sang Hyang 

Widhi Wasa dan seluruh manifestasiNya, dapat diwujudkan dengan mengadakan upacara atau 

piodalan pada Pura Kahyangan Tiga yang ada di desa adat. Pitra Yadnya yaitu upacara yang 

ditujukan kepada roh–roh leluhur, dapat dilakukan dengan upacara kematian seperti ngaben 

yang dilaksanakan dari tahapan awal sampai tahapan akhir, sedangkan Manusa Yadnya yaitu 

upacara suci demi kesempurnaan hidup manusia, diwujudkan dengan upacara potong gigi, 

perkawinan dan lainnya. Ada pula upacara Rsi Yadnya, berupa karya suci keagamaan yang 

ditujukan kepada para Maha Rsi, orang- orang suci, Pinandita, dan Guru. Yadnya yang kelima 

adalah Bhuta Yadnya, merupakan pengorbanan suci ditujukan kepada makhluk–makhluk yang 

lebih rendah dibandingkan dengan manusia, dapat dilakukan dengan upacara mecaru (Antara, 

2013).  

Kegiatan–kegiatan yang telah diuraikan di atas merupakan bukti masyarakat Hindu Bali 

tidak pernah melupakan tradisi, adat, budaya maupun ritual keagamaan di era globalisasi saat 

ini. Kendati demikian, tetap melaksanakan ayahan bukanlah hal yang mudah terutama untuk 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. Perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian 

adalah perempuan yang telah menikah dengan laki-laki Hindu Bali di Desa Adat Legian, 

beragama Hindu setelah menikah, suami masih terlibat dalam pelaksanaan ayahan adat, agama 

serta sosial kemasyarakatan, baik di banjar maupun di Desa Adat Legian (Raka, Mandra, & 

Keneng, 1980). Kini perempuan Hindu Bali banyak yang bekerja di hotel, restoran, salon 

maupun spa, bahkan menjadi wirausahawan dengan membuka usaha sendiri, mulai dari 

menjual kerajinan berupa patung, perhiasan, lukisan, baju-baju pantai, hingga mengelola hotel, 

rumah makan, dan lain-lain.   

Dahulu saat perempuan Hindu Bali masih hidup dalam budaya agraris maritim, ada 

banyak waktu untuk melaksanakan ayahan. Saat ini perempuan Hindu Bali banyak yang 

bekerja, terikat dengan jam kerja dan peraturan–peraturan perusahaan yang menuntut 

 



profesionalitas serta loyalitas individu, menyebabkan individu menjadi sulit dan dilema untuk 

melaksanakan ayahan yang pada umumnya berulang kali dilaksanakan di Desa Adat Legian 

dengan sanksi sosial yang didapat jika tidak melaksanakan ayahan dan penerapan ayahan yang 

cukup kompleks. Ayahan yang cukup kompleks di Desa Adat Legian dapat dilihat dari 

perbandingan pelaksanaan ayahan di Desa Adat Kawan, Kabupaten Bangli. Perbedaan dapat 

dilihat dari frekuensi melaksanakan ayahan, kegiatan yang termasuk dalam ayahan, krama 

yang dikenakan ayahan dan peran perempuan Hindu Bali saat melaksanakan ayahan. 

Di Desa Adat Kawan, ayahan dilaksanakan kurang lebih 15 kali dalam enam bulan 

(Jayanti, Ngayah Di Desa Adat Kawan, Bangli, 2014). Ayahan yang merupakan kegiatan adat, 

agama dan sosial kemasyarakatan di Desa Adat Kawan, meliputi,  piodalan di pura Kahyangan 

Tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem yang dilaksanakan satu kali dalam enam 

bulan, dan upacara manusa yadnya seperti, upacara pernikahan dan potong gigi serta upacara 

pitra yadnya, yaitu upacara kematian. Di Desa Adat Legian, ayahan di Desa Adat Legian 

dilaksanakan kurang lebih sebanyak 235 kali dalam setahun oleh parajuru banjar dan parajuru 

desa (Jayanti, Ngayah Di Desa Adat Legian, 2014). Ayahan yang dilakukan krama desa 

sebanyak 185 kali dalam setahun. Oleh karena itu, krama Desa Adat Legian melaksanakan 

ayahan kurang lebih sebanyak 15 kali dalam sebulan. Hal ini dikarenakan di Desa Adat Legian, 

krama desa tidak hanya melaksanakan ayahan untuk Pura Kahyangan Tiga saja seperti yang 

diterapkan di Desa Adat Kawan, namun ada beberapa pura lain, seperti Pura Agung, Pura 

Melanting, Pura Penataran dan Pura Bagus Teruna. Ayahan di Desa Adat Legian juga tidak 

sebatas pada piodalan di pura-pura tersebut, termasuk juga ketika ada upacara ngerehin dan 

nyilab yang dilakukan desa adat, upacara manusa yadnya yang dilakukan krama banjar atau 

krama desa seperti potong gigi, perkawinan, kematian, otonan, melaspas, mekarya, dan lain-

lain.  



Dilihat dari krama yang dikenakan ayahan, di Desa Adat Kawan dalam satu keluarga 

besar hanya satu kepala keluarga dan istri yang dikenakan ayahan. Misalnya dalam satu 

keluarga besar terdiri dari tiga kepala keluarga, dari tiga kepala keluarga tersebut hanya satu 

kepala keluarga beserta istri yang bertanggungjawab atas segala bentuk ayahan di Desa Adat 

Kawan. Kepala keluarga beserta istri yang bertanggungjawab atas segala bentuk ayahan 

disebut dengan krama ngarep, sedangkan dua kepala keluarga lain beserta istri yang tidak 

dikenakan ayahan, namun dapat menggantikan krama ngarep sewaktu-waktu, disebut krama 

bala angkep. Berbeda dengan Desa Adat Legian, di Desa Adat Legian seluruh krama lanang 

yang telah menikah dan masih memiliki istri akan dikenakan ayahan beserta dengan istrinya. 

Peran perempuan Hindu Bali di Desa Adat Kawan umumnya sama dengan peran 

Perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian, yaitu membuat banten atau sesaji untuk upacara 

adat maupun agama. Adapun tugas yang harus dilaksanakan, yaitu metetuasan, mejejahitan, 

metanding, ngaturang banten, mekidung, dan sebagainya. Perbedaannya adalah jika ada kaum 

perempuan di Desa Adat Kawan yang tidak dapat melaksanakan ayahan, kaum perempuan 

tersebut diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada kaum perempuan lain, baik dari banjar 

maupun desa adat lain untuk menggantikan kaum perempuan tersebut dengan memberi upah 

atau imbalan kepada yang menggantikan. Di Desa Adat Kawan tidak semua perempuan Hindu 

Bali yang telah menikah, menjadi istri dari krama lanang dikenakan ayahan. Hal tersebut 

karena diberlakukannya sistem krama ngarep dan krama bala angkep. Dengan diberlakukan 

sistem tersebut, maka tidak semua perempuan Hindu Bali di Desa Adat Kawan dikenakan 

ayahan secara terus-menerus, sehingga perempuan Hindu Bali di Desa Adat Kawan masih 

memiliki banyak waktu untuk melaksanakan peran atau aktivitas lain di luar melaksanakan 

ayahan. Perbedaannya dengan Desa Adat Legian adalah ketika perempuan Hindu Bali di Desa 

Adat Legian tidak dapat melaksanakan ayahan, hanya dapat digantikan oleh kaum perempuan 

lain yang masih berada dalam satu keluarga, misalnya mertua perempuan atau saudari 



perempuan. Perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian tidak boleh digantikan oleh 

perempuan dari banjar atau desa adat lain ketika tidak dapat melaksanakan ayahan, seperti 

yang dilakukan oleh perempuan Hindu Bali di Desa Adat Kawan.    

Dari perbedaan pelaksanaan ayahan antara Desa Adat Kawan dengan Desa Adat Legian 

yang telah dipaparkan di atas, sanksi yang diberlakukan antara kedua desa adat adalah sama. 

Sanksi yang diberlakukan jika krama desa tidak melaksanakan ayahan adalah sanksi materi 

dan sanksi sosial. Sanksi materi berupa dedosan diberikan kepada krama desa yang tidak 

melaksanakan ayahan tanpa memberikan alasan, sedangkan sanksi sosial berupa dibicarakan 

oleh krama lain, berlaku ketika ada krama desa yang berulang kali tidak melaksanakan ayahan.  

Dilihat dari perbedaan frekuensi melaksanakan ayahan, kegiatan yang termasuk dalam 

ayahan, krama yang dikenakan ayahan, dan peran perempuan Hindu Bali saat melaksanakan 

ayahan, antara Desa Adat Legian dan Desa Adat Kawan, Desa Adat Legian cenderung lebih 

kompleks dalam menerapkan aturan-aturan terkait dengan ayahan. Kendati Desa Adat Legian 

telah menjadi destinasi pariwisata internasional, yang mana pada umumnya perempuan Hindu 

Bali di Desa Adat Legian bekerja, memiliki usaha sendiri dan tergolong moderen, Desa Adat 

Legian masih tetap menerapkan pelaksanaan ayahan yang cukup kompleks, sehingga waktu 

yang dimiliki perempuan Hindu Bali lebih banyak dicurahkan untuk melaksanakan peran 

sosial, yaitu kegiatan adat, agama dan sosial kemasyarakatan dengan melaksanakan ayahan, 

dibandingkan dengan melaksanakan peran rumah tangga dan peran untuk menambah 

penghasilan keluarga melalui bekerja. 

Perempuan Hindu Bali menurut Moser (2003) memiliki tiga peran yang disebut dengan 

triple roles. Triple roles terdiri dari domestic roles yaitu peran dalam keluarga sebagai istri dan 

ibu, production roles yaitu peran untuk menambah pendapatan melalui bekerja, serta social 

roles, peran sebagai krama desa yang memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan adat, agama 

dan sosial kemasyarakatan, yang disebut dengan ayahan. Jika terjadi ketimpangan pada porsi 



pelaksanaan ketiga peran perempuan Hindu Bali, cenderung dapat menyebabkan konflik pada 

diri individu.  

Studi pendahuluan telah dilakukan terhadap tujuh perempuan Hindu Bali di Desa Adat 

Legian dengan melakukan wawancara mengenai ayahan di Desa Adat Legian. Hasil yang 

didapat dari studi awal, bahwa lima diantara tujuh perempuan Hindu Bali yang diwawancarai 

menyatakan bahwa ayahan di Desa Adat Legian cenderung kompleks, sehingga kurang 

fleksibel dan menghabiskan banyak waktu (Jayanti, 2013). Selanjutnya, dua diantara tujuh 

responden yang telah diwawancarai pada studi awal menyatakan sempat mengalami stres pada 

awal pernikahan karena pelaksanaan ayahan sangat sering dilakukan, sehingga keduanya 

merasa kelelahan dan tidak dapat membagi waktu antara melaksanakan ayahan, bekerja dan 

melaksanakan peran dalam rumah tangga. Kendati demikian, keduanya hanya berusaha 

menerima keadaan, dengan melaksanakan ayahan sebaik mungkin, karena menurut pendapat 

responden, tidak ada yang dapat mereka lakukan selain mentaati aturan adat, karena bagi 

mereka adat tidak dapat dirubah, walaupun mereka memiliki masukan yang mungkin dapat 

meringankan pelaksanaan ayahan, mereka lebih baik diam karena tidak ingin menjadi bahan 

pembicaraan krama lain.   

Satu diantara tujuh responden yang diwawancarai pada studi awal memutuskan berhenti 

bekerja agar dapat melaksanakan peran dalam keluarga dan melaksanakan ayahan, padahal 

salah satu perempuan Hindu Bali tersebut tengah menjadi kandidat untuk dipromosikan 

sebagai supervisor di tempatnya bekerja. Responden tersebut harus merelakan karir yang telah 

dibangun selama enam tahun pada salah satu hotel bintang lima di Bali. Tidak jarang responden 

tersebut tidak masuk kerja karena harus melaksanakan ayahan. Ketika tidak hadir 

melaksanakan ayahan, responden tersebut takut mendapatkan sanksi sosial, seperti dibicarakan 

oleh krama lain atau ditegur oleh parajuru banjar. Merasa harus memilih, apakah peran rumah 

tangga, bekerja atau sosial kemasyarakatan yang akan menjadi prioritas, responden tersebut 



memutuskan untuk berhenti bekerja karena harus meluangkan lebih banyak waktu yang 

dimiliki untuk keluarga dan melaksanakan ayahan. Dengan memutuskan berhenti bekerja, 

responden merasa tidak dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki, seperti mengasah 

keahliannya dibidang jasa dan pariwisata, komunikasi dan impian memiliki jenjang karir yang 

baik. Hal tersebut membuat responden memiliki sikap negatif terhadap ayahan. 

Berdasarkan studi pendahuluan kepada tujuh perempuan Hindu Bali di Desa Adat 

Legian, tujuh perempuan Hindu Bali merasakan adanya ketimpangan pada tiga peran yang 

dijalani, terutama pada social roles (Jayanti, 2013). Social roles cenderung mendominasi dalam 

kehidupan tujuh perempuan Hindu Bali, sehingga sulit untuk memaksimalkan diri pada 

domestic roles dan production roles. Menurut Mulia (2012) social roles lebih mendominasi 

karena perempuan Hindu Bali memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan banten 

yang selalu digunakan dalam kegiatan adat maupun kegiatan agama. 

 Dari hasil wawancara di atas dapat menggambarkan bahwa ayahan yang cukup 

kompleks di Desa Adat Legian cenderung dapat memunculkan sikap negatif terhadap ayahan 

itu sendiri dari perempuan Hindu Bali yang melaksanakan ayahan. Terlepas dari pentingnya 

peran perempuan Hindu Bali dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan saat 

melaksanakan ayahan, sikap positif terhadap ayahan dapat muncul pada perempuan Hindu 

Bali untuk hadir dan melaksanakan ayahan karena adanya perasaan malu, tidak enak hati, dan 

takut dibicarakan oleh krama lain jika tidak hadir melaksanakan ayahan (Damayana, 2011).  

Maio dan Haddock (2010) menyatakan sikap terdiri dari evaluasi atau komponen afektif 

(bagaimana perasaan individu terhadap sesuatu), komponen kognitif (pengetahuan dan 

keyakinan individu terhadap sesuatu), komponen behavioral (apa yang akan individu lakukan). 

Myers (2010) juga menjelaskan sikap sebagai reaksi evaluatif yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap sesuatu atau seseorang. Eagly & Chaiken (1993) mengemukakan 

bahwa sikap dalam mengevaluasi objek sikap, diekspresikan dalam proses-proses kognitif, 



afektif dan perilaku. Banaji & Heipheitz (2010) selanjutnya mengemukakan bahwa sikap 

memiliki komponen yaitu, kognisi, afeksi dan konasi.  

Komponen kognisi mencakup penerimaan informasi yang ditangkap oleh panca indera, 

kemudian diproses dan dipersepsikan, dibandingkan dengan data atau informasi yang dimiliki, 

lalu disimpan di dalam ingatan yang akan digunakan untuk merespom rangsang. Komponen 

afeksi berhubungan dengan perasaan individu antara senang atau tidak senang terhadap objek 

sikap. Komponen konasi, merujuk kepada kecenderungan tindakan atau respon individu 

terhadap objek sikap melalui tindakan atau perilaku yang dapat diamati. Sikap individu yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian 

terhadap ayahan di Desa Adat Legian.  

Diasumsikan bahwa, apabila sikap terhadap ayahan pada perempuan Hindu Bali di Desa 

Adat Legian positif, maka akan diikuti pula dengan tingginya kesejahteraan psikologis, karena 

sikap positif diyakini dapat menggambarkan kebahagiaan, yang mana sepenuhnya merupakan 

bentuk dari kepemilikan komponen kognitif dan afektif. Aspek kognitif kebahagiaan meliputi 

evaluasi positif terhadap kehidupan dan aspek afektif kebahagiaan meliputi rasa kesejahteraan, 

yaitu kesejahteraan psikologis (Venhoven, 2006).  Apabila sikap terhadap ayahan pada 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian negatif, maka akan diikuti pula dengan rendahnya 

kesejahteraan psikologis, karena sikap negatif terhadap objek sikap akan memunculkan rasa 

tidak bahagia, stres, yang berdampak pada terhambatnya hubungan dengan orang lain, 

menurunkan kualitas mental dan lain-lain (Binham, 2012). 

Kesejahteraan psikologis atau yang biasa disebut dengan psychological well-being 

(PWB) menurut Ryff (1989) adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif 

terhadap diri sendiri dan individu lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah 

laku sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhan, 

memiliki tujuan hidup dan membuat hidup lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan 



mengembangkan diri. Kesejahteraan psikologis juga merupakan dorongan untuk dapat 

menggali potensi diri yang dimiliki sehingga mampu mencapai kepuasan hidup dan merasa 

sejahtera. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang 

dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mengarah pada 

pengungkapan perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari 

pengalaman hidupnya. 

Pelaksanaan peran yang tidak berjalan dengan selaras dapat memengaruhi kesejahteraan 

psikologis perempuan Hindu Bali. Terlebih lagi Elquist (2004) menyatakan bahwa banyak 

penelitian yang menunjukkan perempuan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih 

rendah dibandingkan dengan laki-laki. Papalia, Olds dan Feldman (2004) bahkan menyatakan 

bahwa kesejahteraan psikologis perempuan cenderung menurun setelah menikah. Hal ini 

cenderung terjadi karena pernikahan dapat membatasi ruang gerak perempuan terkait dengan 

waktu yang lebih banyak dicurahkan untuk suami dan anak, sehingga perempuan tidak dapat 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki secara maksimal.     

Fenomena kesejahteraan psikologis perempuan yang cenderung menurun setelah 

menikah, banyak terjadi pada perempuan yang berada dalam sistem patriarki (Subiantoro, 

2001). Otoritas dan dominasi dimiliki dan dikontrol oleh laki-laki, sehingga perempuan secara 

ekonomi, sosial, politik dan psikologi didasarkan pada laki-laki, khususnya di dalam 

pernikahan (Wardani, 2009). Masyarakat Bali menganut sistem patriarki. Sistem patriarki pada 

masyarakat Bali dapat dilihat dari ranah publik, seperti menjadi anggota organisasi sosial, yaitu 

banjar, sehingga disebut sebagai krama banjar, krama banjar hanya diduduki oleh laki-laki 

yang telah menikah, sedangkan perempuan yang menjadi istri krama banjar hanya sebagai 

mitra krama banjar, tidak berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, namun 

hanya berperan untuk mengikuti dan menaati hasil keputusan dan membuat persembahan-

persembahan untuk ritual keagamaan, yaitu banten (Kurniawati, 2009).  



Gambaran lain bahwa masyarakat Bali menganut sistem patriarki, yaitu saat perempuan 

menikah dengan laki-laki Hindu Bali. Perempuan yang menikah dengan laki-laki Hindu Bali 

akan tinggal di keluarga laki-laki Hindu Bali, laki-laki Hindu Bali akan secara langsung 

dikenakan ayahan banjar maupun ayahan desa dan perempuan yang telah menikah dengan 

laki-laki Hindu Bali berkewajiban mengikuti ayahan yang dilaksanakan oleh laki-laki Hindu 

Bali. Kompleksitas peran yang harus dijalankan oleh perempuan Hindu Bali di Desa Adat 

Legian, fenomena kesejahteraan psikologis perempuan yang cenderung menurun setelah 

menikah menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perempuan Hindu Bali 

khususnya di Desa Adat Legian.  

Berdasarkan pemaparan di atas, nampak bahwa, Desa Adat Legian yang telah menjadi 

destinasi pariwisata dunia di Bali, lekat dengan suasana internasional dan moderen, yang tetap 

mempertahankan tradisi, adat, budaya dan agama yang dimiliki, salah satunya dengan 

melaksanakan ayahan. Dalam penyelenggaraan adat, budaya dan agama, tidak terlepas dari 

sarana upacara, banten dan sesaji yang dibuat oleh perempuan Hindu Bali. Dengan demikian, 

perempuan Hindu Bali sangat memegang peranan penting pada tiap kegiatan adat, budaya dan 

agama. Tingginya frekuensi melaksanakan ayahan di Desa Adat Legian dengan penerapan 

yang kompleks, cenderung menyebabkan perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian 

memunculkan sikap negatif terhadap ayahan yang diasumsikan dapat berujung pada rendahnya 

kesejahteraan psikologis. Diyakini pula sikap positif terhadap ayahan dapat muncul pada 

perempuan Hindu Bali untuk hadir dan melaksanakan ayahan karena adanya perasaan malu, 

tidak enak hati, dan takut dibicarakan oleh krama lain jika tidak hadir melaksanakan ayahan 

Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui hubungan sikap terhadap ayahan dengan 

kesejahteraan psikologis pada perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan antara sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis 

pada perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. 

2. Seberapa besar sikap terhadap ayahan berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis 

pada perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai sikap terhadap ayahan dan hubungannya dengan kesejahteraan 

psikologis pada perempuan Hindu Bali memang belum pernah dilakukan, namun penelitian 

tentang kesejahteraan psikologis pada perempuan telah banyak dilakukan. Salah satu dari 

penelitian tersebut adalah penelitian oleh Notodisuryo (1997) dengan judul “Kesejahteraan 

Psikologis Perempuan Dewasa Muda Yang Mengalami Perceraian Orang Tua (Penelitian 

Deskriptif Terhadap 5 Orang Responden).” Penelitian Notodisuryo bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kesejahteraan psikologis perempuan dewasa muda yang mengalami 

perceraian orang tua, berikut proses yang terjadi dalam pembentukan kesejahteraan psikologis. 

Perbedaan penelitian Notodisuryo dengan penelitian yang berjudul hubungan sikap terhadap 

ayahan dengan kesejahteraan psikologis pada perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian, 

terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian oleh Notodisuryo menggunakan 

metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaan lain dari kedua penelitian tersebut terletak pada subjek yang diteliti. Jika penelitian 

Notodisuryo meneliti tentang perempuan dewasa muda, penelitian ini meneliti tentang 

perempuan Hindu Bali. 

Penelitian tentang kesejahteraan psikologis juga dilakukan oleh Lianawati dan 

Merdekawati (2009) dengan judul “Konsep Kesejahteraan Psikologis Pada Perempuan Asmat 



(Studi Pada Perempuan Asmat di Timika). ”Penelitian Lianawati dan Merdekawati (2009) 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis perempuan Asmat 

yang mana selama ini sering direndahkan dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, 

dilihat dari enam dimensi kesejahteraan psikologis menurut Ryff. Hasil dari penelitian 

Lianawati dan Merdekawati adalah sebagian besar perempuan Asmat yang berpartisipasi pada 

penelitian, kurang sejahtera secara psikologis jika mengacu pada konsep kesejahteraan 

psikologis menurut Ryff. Perbedaan penelitian Lianawati dan Merdekawati dengan penelitian 

hubungan sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis pada perempuan Hindu Bali 

di Desa Adat Legian terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Lianawati dan 

Merdekawati menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian perempuan 

Hindu Bali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tempat melakukan penelitian juga 

berbeda, penelitian Lianawati dan Merdekawati dilakukan di Timika, sedangkan penelitian 

terhadap perempuan Hindu Bali dilakukan di Desa Adat Legian, Bali.    

Mardiah (2009) melakukan penelitian mengenai kesejahteraan psikologis perempuan 

dengan judul “Hubungan Antara Stres dan Psychological Well-Being pada Isteri Karyawan 

Perkebunan Kelapa Sawit.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan negatif antara stres dengan psychological well-being pada isteri karyawan 

perkebunan kelapa sawit. Penelitian Mardiah (2009) menggunakan isteri karyawan perkebunan 

kelapa sawit sebagai subjek dalam penelitian tersebut, sedangkan penelitian berjudul hubungan 

sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis pada perempuan Hindu Bali di Desa 

Adat Legian menggunakan perempuan Hindu Bali yang telah menikah di Desa Adat Legian 

sebagai subjek penelitian.    

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2012) dengan judul “Hubungan Harga 

Diri dan Psychological Well-Being pada Wanita Lajang Ditinjau dari Bidang Pekerjaan. Hasil 

penelitian tersebut adalah subjek yang bekerja di bidang akademik maupun non-akademik 



memiliki tingkat psychological well-being dan harga diri yang tinggi. Penelitian oleh Susanti 

menggunakan harga diri sebagai variabel bebas sedangkan pada penelitian ini, menggunakan 

sikap terhadap ayahansebagai variabel bebas.   

Dari penelitian-penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul hubungan 

sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis perempuan Hindu Bali di Desa Adat 

Legian belum pernah dilakukan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Ada tidaknya hubungan antara sikap terhadap ayahan dengan kesejahteraan psikologis pada 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. Semakin positif sikap perempuan Hindu Bali 

terhadap ayahan, maka diikuti dengan tingginya kesejahteraan psikologis. Jika semakin 

negatif sikap perempuan Hindu Bali terhadap ayahan, maka akan diikuti dengan rendahnya 

kesejahteraan psikologis. 

2. Seberapa besar sikap terhadap ayahan berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis pada 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

1.  Manfaat Teoretis         

Hasil penelitian “Hubungan Sikap Terhadap Ayahan Dengan Kesejahteraan Psikologis 

Perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian” diharapkan dapat sebagai informasi untuk 

pengembangan ilmu psikologi, khusunya menambah wawasan mengenai kesejahteraan 

psikologis perempuan. 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada perempuan Hindu Bali 

di Desa Adat Legian yang merupakan responden penelitian ini, bahwa kesejahteraan 

psikologis merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan, sehingga diharapkan 

perempuan Hindu Bali di Desa Adat Legian dapat menjaga kesejahteraan psikologis 

walaupun tengah menjalankan triple roles, khususnya social roles, yaitu melaksanakan 

ayahan. 

b. Prajuru Desa Adat Legian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap implementasi atau 

aplikasi awig-awig yang memerhatikan kesejahteraan psikologis masyarakat, khususnya 

pada perempuan. 

c. Krama Desa Adat Legian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran mengenai 

kesejahteraan psikologis perempuan Hindu Bali, kaitannya terhadap ayahan kepada 

masyarakat Desa Adat Legian, sehingga masyarakat diharapkan mampu memberi 

dukungan dan memahami apa yang dilakukan dan dialami perempuan Hindu Bali agar 

kesejahteraan psikologis perempuan Hindu Bali tetap terjaga. 

d. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk peneliti selanjutnya 

yang berminat melakukan penelitian tentang perempuan khususnya dengan latar 

belakang budaya. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan hasil penelitian 

yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya. 

 

 


