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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia memiliki banyak kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi dalam 

hidup. Kebutuhan itu dapat berupa kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Dalam kehidupan 

nyata kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi. Keadaan itulah yang 

cenderung membuat manusia merasa tertekan secara psikologis. Lazarus (dalam 

Maryam, 2009) mengatakan respon dari perasaan tertekan itu dimanifestasikan manusia 

dalam bentuk perilaku yang bermacam-macam didasarkan pada sejauh mana manusia 

itu memandang masalah yang sedang dihadapi. Jika masalah yang dihadapi dipandang 

negatif, maka respon perilaku pun negatif dan diperlihatkan dalam bentuk-bentuk 

perilaku neurotis dan patologis. Sebaliknya, jika persoalan yang dihadapi dipandang 

positif, maka respon perilaku yang ditampilkan pun dapat berupa penyesuaian diri yang 

sehat dan mengatasi masalah dengan cara-cara yang konstruktif. 

Pemilihan cara mengatasi masalah ini disebut dengan istilah proses koping. 

Dalam pandangan Sarafino (2006), koping adalah suatu proses atau usaha individu 

mencoba untuk mengelola perbedaan yang dirasakan antara tuntutan dan sumber daya 

yang dimiliki dengan tujuan untuk menetralisasi atau mengurangi stres yang terjadi. 

Para ahli psikologi seperti Baum, Coyne dan Holroy (dalam Maryam, 2009), 

mengelompokkan stres dalam tiga perspektif yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai 

suatu respon, dan stres sebagai suatu proses. Menurut perspektif stres sebagai stimulus, 

stres terjadi disebabkan oleh lingkungan atau kejadian yang dapat mengancam atau 

berbahaya sehingga menimbulkan ketegangan dan perasaan tidak nyaman. Menurut 

pandangan stres sebagai respon, stres merupakan reaksi atau respon individu terhadap 
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kejadian yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, stres sebagai suatu proses terjadi 

karena adanya interaksi antara individu dan lingkungan. 

Cooper dan Palmer (2007) mengidentifikasikan berbagai sumber penyebab stres, 

salah satunya adalah konflik peran. Sebagian besar perempuan yang bekerja, terutama 

di perusahaan besar, cenderung dianggap sebagai pihak yang mengalami stres lebih 

tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perempuan bekerja 

menghadapi konflik peran sebagai perempuan karier sekaligus ibu rumah tangga. Dalam 

kebudayaan Indonesia, perempuan dituntut untuk berperan sebagai ibu rumah tangga 

yang baik sehingga banyak perempuan karier yang merasa bersalah ketika harus 

bekerja. Perasaan bersalah ditambah dengan tuntutan dari dua sisi, yaitu pekerjaan dan 

ekonomi rumah tangga yang sangat berpotensi menyebabkan perempuan bekerja 

mengalami stres. 

Penelitian yang dilakukan Junita (2011) menunjukkan bahwa perempuan karier 

yang sudah berkeluarga cenderung mengalami konflik peran dalam menjalani peran 

sebagai seorang istri, ibu, dan karyawan. Konflik peran disebabkan oleh tuntutan waktu 

yang bersamaan pada peran dalam organisasi dan peran dalam rumah tangga. Penelitian 

yang dilakukan Alteza dan Hidayati (2012) tentang work-family conflict pada 

perempuan bekerja menunjukkan bahwa penyebab work-family conflict pada 

perempuan bekerja dapat bersumber dari pekerjaan maupun keluarga (work-to-family 

interference dan family-to-work interference). Penyebab konflik yang bersumber dari 

pekerjaan berupa working time arrangements yaitu jam kerja yang panjang dan menyita 

waktu, waktu tempuh kantor dengan rumah yang cukup lama dan job content yaitu 

beban pekerjaan yang terlalu menuntut dan kurangnya dukungan dari rekan sekerja. 

Sedangkan penyebab konflik yang bersumber dari keluarga berupa karakeristik situasi 

pribadi atau rumah tangga, di antaranya memiliki anak kecil yang masih memerlukan 
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perhatian lebih, pertentangan di antara anggota keluarga, dan ketiadaan atau 

keterbatasan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. 

Permatasari (2010) mengatakan bahwa perkembangan jaman di era pembangunan 

seperti kemajuan ekonomi, meningkatnya pendidikan perempuan, tingkat modernisasi 

dan globalisasi informasi serta adanya keberhasilan gerakan emansipasi perempuan dan 

feminisme menyebabkan kehidupan perempuan tidak terbatas pada kehidupan rumah 

tangga saja. Perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan peran baik 

sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan bekerja. Perempuan diberi kesempatan 

dan peran yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan 

semakin terlibat dalam berbagai kegiatan atau berkarya di luar rumah. 

Masih banyak dijumpai ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan hanya 

menghabiskan waktu untuk mengurus segala keperluan suami dan anak-anak. Bahkan 

tidak sedikit seorang ibu yang rela meninggalkan pekerjaan yang sangat dicintai 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 dalam hidupnya, seorang ibu rumah tangga rela melepaskan 

semua impian dan cita-cita yang sangat menjanjikan kesuksesan (Rahmawati, 2009). 

Kartono (2007) menjelaskan ada kalanya seorang perempuan sungguh-sungguh 

ingin menjadi ibu rumah tangga dengan tujuan berkonsentrasi untuk mengurus, 

mendidik, melayani dan mengatur keluarga. Telah banyak diketahui bahwa ibu 

rumahtangga mempunyai tugas untuk mengurus segala keperluan atau kebutuhan 

rumahtangga. Pada umumnya, perempuan menganggap bahwa menjadi ibu 

rumahtangga bukan suatu pekerjaan, karena seorang perempuan yang berkeluarga akan 

secara langsung menerima peran sebagai ibu rumah tangga. 
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Menjadi seorang ibu rumah tangga pun memiliki masalah-masalah tersendiri. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009) menjelaskan bahwa ibu rumah tangga 

cenderung mengalami masalah dengan suami, anak, keuangan, dan diri sendiri. Masalah 

dengan suami meliputi bidang penghasilan suami yang minim maupun ketidakjujuran 

suami dalam berkomunikasi. Masalah dengan anak meliputi perasaan sedih dikala anak 

sedang sakit, sehingga aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan tertunda dengan 

memikirkan dan mengurus anak. Masalah dengan keuangan meliputi keuangan yang 

kurang dengan kebutuhan keluarga yang semakin besar, ditambah lagi hanya dengan 

mengandalkan penghasilan suami. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ananda (2013) yang menjelaskan bahwa mayoritas ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja merasa memiliki self-esteem yang lebih rendah dibanding ibu rumah 

tangga yang bekerja, karena ibu rumah tangga yang tidak bekerja tidak mempunyai 

penghasilan sendiri sehingga seluruh kebutuhan keuangan ditanggung oleh suami. 

Masalah lain yang timbul adalah masalah terhadap diri sendiri yaitu ibu rumah 

tangga cenderung merasa tidak dipedulikan oleh keluarga dan menganggap semua 

pekerjaan yang dilakukan tidak berarti menurut pandangan keluarga. Setelah anak atau 

suami melakukan aktivitas masing- masing di luar rumah, ibu rumahtangga menjadi 

kesepian. Beban kerja rumah tangga yang banyak dan semakin berat bukan saja 

mengurus suami dan anak, tetapi mengurus rumah setiap hari, dapat menimbulkan rasa 

jenuh yang berlarut dan ditambah lagi dengan tidak ada yang membantu ibu rumah 

tangga dalam menyelesaikan pekerjaan rumahtangga (Ayu, 2009). 

Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Sarah Damaske, seorang 

profesor Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Pennsylvania State University (dalam 

www.liputan6.com, 2014) menemukan bahwa ibu rumahtangga lebih stres dibanding 

perempuan kantoran. Hasil penelitian menunjukkan sebagian peserta tes yang bekerja di 

http://www.liputan6.com/
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rumah menunjukkan kadar kortisol lebih tinggi dibanding yang bekerja di kantor dan 

berlaku untuk seluruh jenis kelamin, di semua tingkat pendidikan, di seluruh tingkat 

pekerjaan. Profesor Damaske menjelaskan, penyebab stres terjadi karena rutinitas 

sehari-hari yang melelahkan. Stres di rumah disebabkan permintaan untuk kehidupan 

pribadi menjadi meningkat. Menyiapkan makanan dan mempersiapkan anak-anak 

sekolah menjadi pelaku utama stres. Berbeda dengan di kantor yang lebih bahagia 

karena merasa dihargai rekan-rekan kerja. Perempuan yang bekerja merasa bahagia di 

kantor karena setelah meninggalkan pekerjaan, kemudian memasak makan malam serta 

mencuci piring.  

Hal ini diperkuat oleh sebuah riset dari Amerika (dalam www.wolipop.detik.com, 

2013) yang menjelaskan bahwa ibu rumahtangga cenderung lebih depresi daripada 

perempuan bekerja yang sudah mempunyai anak. Hasil penelitian menunjukkan 

sebanyak 41% ibu rumahtangga mengalami tingkat kekhawatiran lebih tinggi daripada 

perempuan bekerja yang juga menjadi seorang ibu. Penelitian juga menunjukkan, 28% 

ibu yang tinggal di rumah mengalami depresi. Sedangkan, ibu bekerja memiliki tingkat 

depresi lebih rendah, sekitar 17%. Tidak hanya itu saja, survei juga mengungkapkan 

bahwa ibu rumahtangga mengalami tingkat stres sebesar 48%, kemarahan sebesar 19%, 

dan kesedihan sebesar 16%. Hal ini dikarenakan ibu bekerja cenderung lebih banyak 

tersenyum, tertawa, serta mempelajari banyak hal menarik. 

Kuswanti (2011) menjelaskan bahwa menghabiskan waktu terlalu lama untuk 

bekerja dapat menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. 

Ketika kehidupan kerja dirasa mengganggu kehidupan keluarga, maka hal yang ingin 

dilakukan oleh perempuan adalah mengurangi waktu kerja, agar dapat meluangkan 

waktu lebih banyak untuk keluarga. Keinginan kuat untuk mengurangi waktu kerja yang 

dirasakan pada saat bekerja dapat meningkatkan stres kerja, karena memicu munculnya 

http://www.wolipop.detik.com/
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beban pada saat melaksanakan pekerjaan. Sebaliknya, ketika tuntutan dari keluarga 

dirasa mengganggu kehidupan kerja, perempuan dapat menginginkan atau bahkan 

melakukan pengurangan waktu kerja, agar dapat lebih memperhatikan keluarga. 

Akibatnya, pelaksanaan kerja dapat terganggu sehingga menimbulkan stres kerja. 

Dalam latar belakang budaya Bali, mewajibkan masyarakat baik laki-laki maupun 

perempuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama, sesuai dengan 

yang tertuang dalam awig-awig (aturan adat) yang dibuat dan disepakati bersama warga 

sehingga bagi perempuan khususnya yang berpartisipasi di sektor publik (produktif) 

sering terjadi konflik (Saskara, Pudjihardjo, & Suman, 2012). Kerja bagi perempuan 

Bali adalah mempertahankan harga diri dan martabat keluarga asal tempat dilahirkan. 

Perempuan Bali bukan orang malas yang hanya mampu menengadahkan tangan, 

mengatur apa yang diberikan kepada suami, tetapi perempuan Bali adalah perempuan 

kreatif yang mampu mengusahakan sesuatu untuk bersama-sama membangun rumah 

tangga. Karakter perempuan Bali sering digambarkan secara streriotif yaitu sebagai 

figur manusia beretos kerja tinggi, ulet, mandiri, dan memiliki bakti yang tinggi pada 

keluarga.  Tidak ada masalah bagi perempuan Bali untuk mengembangkan diri sebagai 

seorang profesional di bidang karier yang digeluti yang disumbangkan pada 

kesejahteraan keluarga (www.warisanindonesia.com, 2011). 

Hidayati (2005) menjelaskan bahwa perempuan Bali bukan hanya penghuni 

dapur. Data statistik menunjukkan hanya 24 persen perempuan Bali mengurus rumah 

tangga secara eksklusif sedangkan 55 persen perempuan Bali pada kelompok umur 10 

tahun ke atas bekerja. Perbandingannya, pada kelompok umur yang sama, yaitu 73 

persen laki-laki bekerja. Artinya, untuk setiap 100 laki-laki bekerja ada 75 perempuan 

yang bekerja. Diungkapkan pula bahwa ada banyak sektor yang diisi oleh tenaga kerja 

perempuan antara lain sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Hal yang paling 

http://www.warisanindonesia.com/
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menonjol adalah di sektor perdagangan, di mana lebih dari 50 persen perempuan 

produktif terserap di sektor ini. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nilakusmawati dan 

Susilawati (2012)  mengenai presentase perempuan Bali yang bekerja atau tidak bekerja 

menunjukkan terdapat sebesar 71,75  persen perempuan yang bekerja dan sebesar 28,25 

persen perempuan yang tidak bekerja. Persentase perempuan bekerja atau tidak bekerja 

menurut sektor kerja suami menunjukkan bahwa ketika suami bekerja di sektor formal, 

perempuan (istri) lebih banyak bekerja yaitu sebesar 77,23 persen, dan untuk suami 

yang bekerja di sektor informal, sebesar 43,33 persen perempuan (istri) memilih untuk 

tidak bekerja. Persentase perempuan bekerja atau tidak bekerja menurut tingkat 

pendidikan menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan SMU dan perguruan tinggi, 

perempuan cenderung memilih untuk bekerja yaitu sebesar 74,78 persen dari 115 orang 

responden yang berpendidikan SMU dan perguruan tinggi. Untuk kasus perempuan 

dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yaitu sebesar 43,75 persen dari 16 orang 

responden mempunyai status tidak bekerja. 

Widayani dan Hartati (2014) menjelaskan bahwa perempuan Bali memiliki tiga 

peran dalam kehidupan, yaitu peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial. Tiga 

peran atau biasa disebut triple roles ini antara lain (1) berperan sebagai pengurus dan 

pelindung rumah tangga, (2) berperan sebagai pencari nafkah, dan (3) berperan sebagai 

pelaksana adat baik di keluarga, banjar, maupun di desa adat. Kegigihan perempuan 

Bali tampak dengan cara tidak membeda-bedakan dalam melakukan pekerjaan, karena 

jenis pekerjaan apapun sanggup dipikul. Hal ini terbukti melalui jenis pekerjaan kasar 

yang indentik dengan pria seperti buruh bangunan, petani yang bekerja di bawah terik 

matahari juga sanggup digeluti oleh perempuan Bali. Menurut Koentjaraningrat (dalam 

Kusuma, 2011), sebagian besar mata pencaharian pokok orang Bali adalah bertani. 
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Dapat dikatakan 70% orang Bali bermata pencaharian pada bidang bercocok tanam, dan 

hanya 30% bermata pencaharian pada bidang peternakan, berdagang, menjadi buruh, 

atau pegawai. Dengan demikian, apabila melihat perempuan Bali bekerja sebagai petani 

atau berdagang merupakan hal yang wajar dan biasa bagi penduduk setempat. 

Adanya kewajiban-kewajiban non ekonomi yaitu adat, agama, dan rumah tangga, 

cenderung membatasi keterlibatan perempuan Bali di sektor publik. Keadaan seperti ini 

terutama kegiatan adat dalam budaya Bali, yang merupakan kewajiban bagi setiap 

warga dapat menghambat aktivitas perempuan di lingkungan kerja. Perempuan Bali 

memainkan peran yang multidimensi dan multijender, sebagai perempuan, pekerja, 

anggota keluarga, dan warga banjar, serta sebagai penyelenggara praktek keagamaan. 

Praktik agama Hindu adat Bali hampir dapat dipastikan digerakkan oleh mayoritas 

kaum perempuan (Saskara dkk., 2012). 

Peran laki-laki dan perempuan Bali di banjar pun berbeda. Kelompok laki-laki 

mengambil peran dalam pembuatan keputusan politik yang kemudian dilaksanakan oleh 

anggota banjar. Sedangkan peran perempuan lebih banyak sebagai pelaksana kegiatan. 

Peran laki-laki Bali dalam adat menjadi penting dalam kapasitasnya, seperti 

mengadakan sangkep, yaitu rapat dalam kelompoknya, menentukan seorang pemimpin, 

pelaksana pemilu di banjar, membuat keputusan jadwal ritual dan adat keagamaan, 

mebat atau membuat ragam kuliner untuk pesta sebagai bagian ritual upacara, 

megambel atau bermain musik, menyelenggarakan kremasi bagi keluarga yang 

meninggal dan negen wadah yaitu memanggul jenasah keluarga dan warga pada saat 

kematian. Sesungguhnya, hampir semua peran ini dapat dilakukan perempuan Bali. Hal 

ini menjadi beban bagi perempuan Bali karena mengambil waktu tambahan yang 

biasanya dilakukan pukul 8 hingga 11 malam. Ketidakhadiran perempuan Bali dalam 
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mendukung program penguasa banjar atau pemerintah dapat dikenakan hukuman atau 

denda oleh pengelola kegiatan (www.balebengong.net, 2011). 

Perempuan Bali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mengemban tugas yang 

sangat penting dalam menyukseskan berbagai kegiatan ritual dan upacara adat. 

Perempuan Bali memang sejak kecil terlatih membuat banten atau sesajen dan orangtua 

selalu melibatkan anak perempuan dalam membuat sesaji upacara ritual 

(www.antaranews.com, 2013). Perempuan Bali diyakini sebagai sosok yang memiliki 

beban kerja terbesar dalam sebuah keluarga jika dibandingkan dengan laki-laki. 

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya fenomena bahwa dari segala persiapan 

sampai selesainya prosesi ritual yang berjalan pada masyarakat Bali, perempuan 

memerankan fungsi secara maksimal. Persiapan seluruh rangkaian upacara didominasi 

oleh kaum perempuan sebagai sarati (tukang banten). Perempuan merupakan pemegang 

kendali dari pelaksanaan upacara di masing-masing keluarga, karena upacara tidak 

mungkin terlaksana tanpa adanya banten dan persembahan (Mulia, 2012). 

Adanya aturan yang tertuang dalam awig-awig yang melekat pada kehidupan 

masyarakat Bali merupakan pengikat yang harus dipatuhi dalam setiap jenjang 

kehidupan di Bali. Awig-awig yang pelaksanaanya cenderung ketat akan menciptakan 

intensitas kegiatan adat yang dapat menimbulkan konflik bagi perempuan Bali yang 

bekerja di sektor publik. Awig-awig merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh 

setiap krama (anggota masyarakat), tanpa memandang status, jabatan dan pekerjaan. 

Pilihan yang dihadapi adalah apakah mengorbankan pekerjaan publik yang dapat 

menghasilkan uang demi pekerjaan domestik, yang bisa dikatakan pekerjaan 

nonekonomi yang tidak menghasilkan uang. Pilihan ini seperti dua sisi mata uang logam 

yang saling berdampingan karena merupakan sebuah keputusan yang berat untuk 

mengorbankan salah satunya. Mengorbankan adat akan berhadapan dengan sanksi adat 

http://www.balebengong.net/
http://www.antaranews.com/
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yang bersifat sosial sedangkan melalaikan pekerjaan publik akan kehilangan nafkah 

(Saskara dkk., 2012). 

Ketiga peran atau multiperan yang dibebankan kepada kaum perempuan Bali 

dianggap sebagai suatu bentuk ketimpangan peran, karena ketiga peran tersebut tidak 

dibebankan juga kepada kaum laki-laki. Beban kerja sangat dirasakan kaum perempuan 

Bali karena harus menjalankan tiga peran dalam kehidupan. Dalam melakukan peran 

sosial dan peran produktif, kaum perempuan Bali tidak dapat berkonsentrasi dan 

menjalankan peran sepenuhnya karena harus membagi perhatiannya juga kepada peran 

reproduktif. Adanya anggapan jender bahwa kaum perempuan memiliki sifat 

memelihara, rajin, dan tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan 

semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab perempuan. Sedangkan kaum laki-

laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik sehingga 

menyebabkan terjadinya beban kerja yang berlebih pada perempuan (Widayani & 

Hartati, 2014). 

Salah satu contoh yang terjadi pada seorang Ibu A yang berdomisili di wilayah 

Denpasar. Ibu A mengaku sangat merasa bersalah ketika harus meninggalkan ketiga 

anak yang masih kecil setiap pagi hingga petang untuk bekerja di luar rumah. Ibu A 

sadar bahwa ketiga anak masih membutuhkan bimbingan dan perhatian terutama dari 

Ibu. Satu sisi ibu A ingin mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bekerja sesuai 

dengan keinginan, sedangkan di sisi lain ingin menjadi seorang ibu yang 

bertanggungjawab terhadap keluarga. Belum lagi adanya tugas-tugas adat seperti 

mempersiapkan upacara keagamaan atau ngayah di banjar yang biasanya dilakukan saat 

libur yang apabila tidak dilakukan maka Ibu A akan mendapat sanksi sosial berupa 

denda. Meskipun Ibu A telah terbantu dengan adanya mertua yang menjaga atau 

mengasuh anak, Ibu A tetap merasa tidak nyaman. Perasaan bersalah, sakit kepala, serta 
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uring-uringan adalah gejala yang sering dialami oleh Ibu A dalam menjalankan ketiga 

peran tersebut. 

Kasus lain juga terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang 

bernama Ibu W yang berdomisili di wilayah Denpasar. Ibu W menceritakan bahwa 

sebelumnya Ibu W pernah bekerja sebagai Sekretaris selama hampir 2 tahun. Setelah 

menikah, suami Ibu W melarang Ibu W bekerja dan menginginkan Ibu W fokus 

menjadi isteri dan mengurus rumahtangga. Ibu W mengaku awalnya tidak keberatan, 

tetapi semakin lama Ibu W merasa bosan dengan keseharian yang dijalani sebagai ibu 

rumahtangga seperti memasak, menyapu, mengepel, atau menjemput anak. Ibu W 

menganggap bahwa pekerjaan rumahtangga adalah pekerjaan yang tiada habis dan 

cenderung monoton. Selain menjadi ibu rumahtangga, Ibu W juga harus mengikuti 

kegiatan-kegiatan adat yang diselenggarakan di banjar atau mempersiapkan segala 

keperluan upacara adat saat rahinan tiba. Perasaan jenuh dan capek hingga pusing 

adalah gejala yang sering dialami Ibu W dalam menjalankan peran-peran tersebut. 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dan hasil-hasil penelitian yang 

ditemukan di lapangan dapat dikatakan bahwa konflik peran sebagai perempuan karier 

sekaligus ibu rumah tangga menjadi penyebab stres sebagian besar kaum perempuan di 

Indonesia. Khusus pada perempuan Bali, memiliki tiga peran atau triple roles dalam 

kehidupan yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial. Sebagai perempuan Bali yang 

tidak terlepas dari ikatan adat, tentunya menuntut keseimbangan dalam menjalankan 

tiga peran atau triple roles dalam kehidupan. Masih banyak perempuan Bali terbelenggu 

di dalam kondisi dilematis untuk bekerja atau mencari nafkah, sementara di satu sisi 

harus menjadi pengurus rumah tangga maupun kegiatan sosial yang tanpa disadari 

memiliki tuntutan tersendiri. Apabila kondisi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, 

maka dapat menggangu kondisi psikologis atau menjadi stres. 
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Stres dapat menjadi sebuah masalah dan butuh penanganan. Lazarus dan Folkman 

(dalam Maryam, 2009) mengatakan bahwa keadaan stres yang dialami seseorang akan 

menimbulkan efek yang kurang menguntungkan baik secara fisiologis maupun 

psikologis. Individu tidak akan membiarkan efek negatif stres terus terjadi dan akan 

melakukan suatu tindakan untuk mengatasi. Tindakan yang diambil individu dinamakan 

strategi koping. Smet (1994) mengatakan koping  merupakan cara yang dilakukan 

seseorang untuk menghadapi situasi yang menekan. 

Pada penelitian yang dilakukan Cucuani (2013) didapatkan hasil bahwa 

perempuan bekerja cenderung menggunakan problem focus coping dalam menghadapi 

konflik peran ganda. Perempuan bekerja melakukan problem focus coping dalam 

menghadapi konflik peran ganda dengan cara seperti melakukan manajemen waktu, 

berolahraga agar fisik selalu sehat untuk dapat menghadapi konflik serta melakukan 

kontrol diri agar terhindar dari stressor. Lain hal dengan strategi koping yang dilakukan 

oleh ibu rumah tangga. Menurut Maisya (2014), mayoritas ibu rumah tangga tidak 

memiliki kecenderungan spesifik pada salah satu bentuk strategi koping, baik problem-

focused coping maupun emotion-focused coping untuk mengatasi stres yang dirasakan. 

Walaupun tidak memiliki kecenderungan spesifik pada salah satu bentuk strategi 

koping, ibu rumah tangga masih menggunakan bagian dari kedua strategi koping 

dengan intensitas yang lebih rendah.  

Smet (1994) mengatakan umumnya proses koping terjadi secara otomatis. Saat 

individu merasakan adanya situasi yang menekan atau mengancam, maka individu 

dituntut untuk sesegera mungkin mengatasi ketegangan yang dialami. Individu akan 

melakukan evaluasi dan memutuskan strategi koping apa yang seharusnya digunakan. 

Koping yang dilakukan sangat bervariasi antara individu satu dengan individu lain. 
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Individu akan memberikan penilaian yang berbeda terhadap situasi atau permasalahan 

tertentu. 

Pentingnya penggunaan strategi koping dalam menghadapi konflik peran yang 

dialami perempuan, khususnya perempuan Bali yang menjalani tiga peran atau triple 

roles, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perbedaan Strategi 

Koping Pada Perempuan Hindu Bali Yang Bekerja Dan Yang Tidak Bekerja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan strategi koping pada perempuan Hindu Bali yang 

bekerja dan yang tidak bekerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan strategi koping 

pada perempuan Hindu Bali yang bekerja dan yang tidak bekerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu psikologi khususnya bidang psikologi 

kesehatan dan klinis, serta dapat pula pada indigenous psychology mengenai 

strategi koping pada ibu rumah tangga dan ibu bekerja dalam kaitan dengan 

kebudayaan Bali. 



14 
 

 
 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur, sumber acuan, pertimbangan, 

dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait strategi 

koping pada ibu rumah tangga dan ibu bekerja dalam latar belakang budaya Bali. 

c. Dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai strategi 

koping baik bagi perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga 

maupun ibu bekerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perempuan Hindu Bali 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat baik bagi ibu rumah tangga, ibu bekerja, 

maupun para perempuan sebagai calon ibu rumah tangga agar dapat memilih 

strategi koping yang tepat dan sesuai sehingga mampu mengelola stres yang 

dialami ke arah yang lebih positif dan menimbulkan kenyamanan baik fisik 

maupun emosional. 

b. Bagi Pemerintah, Intansi, atau Swasta 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi usulan dalam pembuatan pelatihan 

strategi koping untuk manajemen stres bagi karyawan perempuan di instansi 

pemerintah atau swasta, maupun organisasi atau perusahaan sehingga karyawan 

ataupun individu, khususnya perempuan, mampu memanajemen stres agar tidak 

berlanjut pada gangguan psikologis lainnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi pertimbangan pelaksaan awig-awig yang berlaku di lingkungan 

masyarakat setempat, khususnya pada perempuan Bali yang memiliki tiga peran 

atau triple roles. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai strategi koping dilakukan oleh Ayu (2009) yang berjudul 

Stressor dan Coping Stress pada Ibu Rumah Tangga yang Tidak Bekerja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas stressor ibu rumah tangga yang tidak bekerja 

adalah sumber dari keluarga, diri individu, dan lingkungan atau masyarakat. Strategi 

koping yang digunakan yaitu Emotion Focused Coping dengan cara Positive 

Reinterpretation and Growth dan Turning to Religion, Problem Focused Coping dengan 

cara Active Coping dan Suppression of Competing Activities, dan Maladaptive Coping 

dengan melakukan Mental Disengagement. Persamaan penelitian Ayu dengan penelitian 

ini adalah variabel coping stress atau strategi koping pada perempuan. Perbedaannya, 

pada penelitian Ayu (2009) hanya menggunakan subjek ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja sedangkan dalam penelitian ini mengkhususkan pada perempuan Hindu Bali 

yang bekerja dan yang tidak bekerja. 

Penelitian strategi koping pada perempuan bekerja dilakukan pula oleh Alteza dan 

Hidayanti (2012) yang berjudul Work-Family Conflict Pada Wanita Bekerja: Studi 

Tentang Penyebab, Dampak, dan Strategi Coping. Hasil penelitian ini menjelaskan 

munculnya work family conflict pada perempuan bekerja bersumber baik dari pekerjaan 

maupun keluarga. Sumber dari pekerjaan yaitu working time arrangements dan job 

content. Sedangkan sumber dari keluarga adalah karakteristik situasi rumah tangga, 

yaitu memiliki tanggungan yang menuntut perhatian lebih serta keterbatasan atau 

ketiadaan bantuan untuk menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga. Persamaan 

penelitian Alteza dan Hidayanti (2012) dengan penelitian ini adalah variabel strategi 

koping pada perempuan. Perbedaannya, pada subjek penelitian Alteza dan Hidayanti 

(2012) ini hanya perempuan bekerja, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

subjek perempuan bekerja dan tidak bekerja. Penelitian Alteza dan Hidayanti (2012) ini 
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menggunakan metode kualitatif sehingga pengambilan data dilakukan dalam bentuk 

wawancara dan observasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan pengambilan data menggunakan kuesioner. 

Penelitian strategi koping pada perempuan bekerja juga dilakukan oleh Sari 

(2013) yang berjudul Hardiness dan Problem Focused Coping Pada Wanita Karier. 

Hasil penelitian Sari menunjukkan terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

hardiness dengan problem focused coping pada perempuan karir. Persamaan penelitian 

Sari (2013) dengan penelitian ini adalah variabel strategi koping dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Namun, pada penelitian Sari (2013) hanya meneliti satu strategi 

koping, yaitu problem focused coping sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

kedua strategi koping, yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. 

Subjek pada penelitian Sari hanya perempuan karier sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan subjek perempuan bekerja dan yang tidak bekerja dan mengkhususkan 

pada perempuan Hindu di Bali. 

Hal-hal yang tertulis dalam penelitian ini yaitu ide, kerangka berpikir, dan 

pemikiran-pemikiran terhadap penelitian merupakan hasil pemikiran penulis, bukan 

merupakan peniruan terhadap penelitian-penelitian yang lain atau penelitian-penelitian 

selanjutnya. Penelitian yang berjudul Perbedaan Strategi Koping Pada Perempuan 

Hindu Bali Yang Bekerja Dan Yang Tidak Bekerja ini merupakan penelitian yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun terdapat variabel yang sama atau serupa 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun penelitian-penelitian sebelumnya bukan 

merupakan penelitian yang sama dengan penelitian ini. 


