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HUBUNGAN ANTARA WORK-LIFE BALANCE DAN KEPUASAN
PERKAWINAN PADA ISTRI YANG BEKERJA
Nazirah Adhania
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara work-life balance
(keseimbangan kehidupan-kerja) dengan kepuasan perkawinan. Hipotesis dalam penelitian
ini adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara work-life balance dengan
kepuasan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif
korelasional. Responden dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja dengan rentang usia
21-40 tahun. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala work-life balance
yang terdiri dari 32 item dengan koefisien reliabilitas 0,865 serta skala kepuasan perkawinan
yang terdiri dari 21 item dengan koefisien reliabilitas 0,845. Uji korelasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah korelasi Spearman’s rho, karena sebaran data pada kedua variabel
tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan
(p≤0.05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,718 antara work-life balance dengan kepuasan
perkawinan.

Kata kunci: Work-life balance (keseimbangan kehidupan-kerja), kepuasan perkawinan,
istri bekerja.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-LIFE BALANCE AND MARITAL
SATISFACTION OF WORKING WIVES
Nazirah Adhania
ABSTRACT
This research aimed to entail extant relations between work- life balance and marital
satisfaction. The hypothesis of this study was that there was a positive relationship between
work-life balance marital satisfaction. The type of this research was quantitative
correlational research. The respondents in this study was working wives who are actively
working in the age range of 21-40 years old. Collection data in this study used work- life
balance scales consisted of 32 items with coeffiecient reliability 0.865 and marital
satisfaction scales consisted of 21 items with coefficient reliability 0.845. The data analysis
being used was Spearman’s rho correlation test because data on both variables were not
normal. Result of the study showed that there was a significant positive correlation (p≤0,05)
between work-life balance and marital satisfaction of working wives.

Keywords : Work-life balance, Marital Satisfaction, Working Wives.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Setiap individu memiliki sifat dasar saling tertarik antara pria dan wanita.
Ketertarikan tersebut direalisasikan ke dalam bentuk perkawinan. Perkawinan
merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia
No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan).
Setiap individu membawa harapan dan kebutuhan akan suatu hubungan yang
tentunya berbeda satu sama lain. Untuk menyelaraskan perbedaan adalah bukan
hal yang mudah, pasangan yang menikah akan mengalami tantangan untuk
mengelola perbedaan yang ada. Kegagalan mengelola perbedaan tersebut akan
menimbulkan ketidakpuasan pasangan pada kehidupan perkawinan. Pasangan
yang saling mengetahui harapan dan kebutuhan masing-masing, baik suami
maupun istri akan berusaha untuk memenuhinya sehingga kepuasan perkawinan
dapat tercapai (Sadarjoen, 2005). Kepuasan perkawinan individu ditentukan oleh
terpenuhinya harapan, kebutuhan dan keinginan individu tersebut. Kepuasan
perkawinan individu Kepuasan perkawinan adalah sebuah istilah yang pas untuk
menggambarkan atau menjelaskan keberhasilan dan kebahagiaan di dalam
kehidupan perkawinan. Menurut Lemme (1995) kepuasan perkawinan adalah
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penilaian terhadap kehidupan perkawinan yang dijalani oleh pasangan suami istri
yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa tolok ukur yang
diungkapkan oleh ahli dalam menilai keberhasilan di dalam kehidupan
perkawinan, yaitu: langgengnya suatu perkawinan, kebahagiaan yang dirasakan
oleh pasangan suami istri, kepuasan di dalam kehidupan perkawinan, penyesuaian
seksual, penyesuaian perkawinan dan kesatuan pasangan (Burgess & Locke,
1960).
Pada dasarnya, perkawinan yang mulia tidak selamanya bisa dilaksanakan
oleh pasangan suami istri, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus perceraian
yang terjadi di Indonesia (Afni & Indrijati, 2011). Menurut Kementrian Agama
selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka perceraian. Dilansir dari
kemenag.go.id, dua juta pasangan yang menikah sebanyak 15 sampai 20 persen
bercerai. Sementara jumlah perceraian yang dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi
Agama seluruh Indonesia di tahun 2014 mencapai 382.231, naik sebanyak 131.023
kasus dibanding tahun 2010 sebanyak 251.308 kasus perceraian. Perceraian adalah
salah satu indikasi adanya ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan, hal ini
didukung oleh pendapat Hurlock (1999) bahwa perceraian adalah puncak dari
ketidakpuasan dalam pernikahan dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak
mampu untuk saling melayani, saling memuaskan dan penyelesaian masalah yang
menguntungkan bagi kedua pihak. Tingginya angka perceraian yang tentunya
ingin dihindari banyak pasangan dan pentingnya kepuasan perkawinan untuk
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mencapai keberhasilan perkawinan, maka mengupas tentang kepuasan perkawinan
merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini
berfokus pada kepuasan perkawinan.
Dewasa ini, peran perkawinan di Indonesia sudah mengalami pergeseran dari
traditional marriages menjadi egalitarian marriages. Traditional Marriages
melibatkan pembagian peran suami dan istri yang jelas. Suami sebagai kepala
rumah tangga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi keluarga,
sedangkan istri berperan untuk merawat suami dan anak, serta menciptakan rumah
yang aman dan nyaman (Berk, 2006). Di sisi lain, egalitarian marriages dicirikan
oleh adanya fenomena dual career pada pasangan. Pasangan egalitarian
marriages saling berbagi kekuasaan dan wewenang, mencoba menyeimbangkan
waktu dan energi untuk berbagi cerita terkait pekerjaan, anak-anak, dan hubungan
mereka (Berk, 2006). Selain itu, pasangan suami istri egalitarian marriage
memiliki tanggung jawab yang sama untuk pekerjaan rumah tangga, merawat
anak, keuangan dan pengambilan keputusan (Matlin, 2012). Terdapat beberapa
faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan menurut Ayub (2010),
diantaranya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, pembagian tugas rumah
tangga dan status keuangan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian peneliti
adalah faktor pekerjaan dan status finansial.
Sekarang ini, prosentase wanita bekerja terus meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Menurut Dhamayanti (2006), dunia pekerjaan saat ini mulai
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banyak diisi oleh partisipasi wanita. Berdasarkan data dari badan pusat statistik
dari tahun 2009 hingga tahun 2012, prosentase wanita yang bekerja di desa
maupun di kota terus meningkat. Pada tahun 2009 prosentase wanita bekerja
sebesar 0,54%, pada tahun 2010 sebesar 60,92%, pada tahun (2011) sebesar
61,72% dan pada tahun (2012) sebesar 60,67%. Peningkatan tersebut
mengindikasikan bahwa kesempatan kerja pada wanita semakin besar dan
seimbang antara laki-laki dan wanita. Peran ganda yang dijalani oleh wanita dalam
bekerja dan mengurusi keluarga menuntut lebih banyak waktu serta energi untuk
memenuhi tanggung jawab pada masing-masing peran tersebut. Pekerjaan yang
dijalani oleh wanita secara tidak langsung memberikan efek pada keluarga mereka
(Greenhaus, Parasuraman & Collins, 2001).
Pekerja wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak memiliki tuntutan
dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan keluarga (balancing work and
family life karena memiliki peran ganda yang harus dijalani secara bersamaan dan
akan menimbulkan konflik ketika kedua peran tersebut tidak dapat berjalan
dengan baik. Salah satu hal yang bisa dijalani untuk meminimalisir terjadinya
konflik antar peran tersebut ialah dengan menyeimbangkan antara aktivitas di
keluarga dan di pekerjaan Handayani (2013). Hal ini sejalan dengan temuan yang
dilakukan oleh Puspitawati (2009) bahwa strategi dalam menyeimbangkan antara
karir dan pekerjaan diperlukan agar terbentuk keharmonisan antara kehidupan
keluarga dan kehidupan pekerjaan, sehingga tuntutan kedua kehidupan tersebut
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dapat terpenuhi. Jika tidak mencapai keseimbangan, maka dapat menjadi penyebab
dalam timbulnya konflik di dalam kehidupan keluarga, yang menjadi faktor
menurunnya kepuasan dalam pekerjaan, hidup, perkawinan serta meningkatkan
stress yang berakibat buruk terhadap kesehatan, dan kesejahteraan dalam sebuah
kehidupan keluarga (Frone, Russell, & Barnes, 2003). Wanita yang aktif bekerja
yang bekerja lebih banyak mengalami permasalahan dibandingkan pria karena
tuntutan peran yang berbeda yang dimiliki oleh wanita di tengah-tengah keluarga.
Terdapat dampak positif dan negatif terkait aktifnya wanita berpartisipasi di dalam
dunia kerja. Dampak positifnya antara lain istri dapat memperoleh keseimbangan
dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan di dalam kehidupan perkawinan
yang dapat menciptakan suatu kepuasan perkawinan bagi pihak istri (Sadarjoen,
2005), sedangkan dampak negatifnya menurut Azeez (2013) adalah berpengaruh
terhadap kehidupan keluarga karena menimbulkan tuntutan peran yang
bertentangan. Rumah tangga dengan suami istri bekerja menghadapi tantangan
untuk memenuhi tugas dan peran di lingkungan pekerjaan maupun rumah tangga.
Masalah mendasar pada keluarga dengan istri bekerja adalah keterbatasan
waktu untuk melakukan kewajiban, baik terhadap keluarga maupun pekerjaan. Di
satu sisi, istri yang bekerja perlu mengelola kebutuhan keluarga sehari-hari, di sisi
lain juga perlu melakukan tanggung jawab di tempat kerja. Kewajiban yang
berbeda di kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan memicu konflik dalam
kehidupan keluarga dan menjadi sumber menurunnya kepuasan dalam
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perkawinan, pekerjaan, hidup, serta meningkatkan distress yang berakibat buruk
bagi kesehatan dan kesejahteraan suatu keluarga (Barnes, Frone & Russell, 2003;
Boles, Hair & Johnston 1997). Istri harus memiliki keseimbangan antara
kehidupan pribadinya dengan karirnya. Keseimbangan antara kehidupan pribadi
dan karir biasa disebut dengan work-life balance. Greenhaus, Collins dan Shaw
(2003) mendefinisikan Work-life balance (keseimbangan kehidupan-kerja)
sebagai tahap di mana individu dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab
pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga, dan individu tersebut puas
dengan hal tersebut.
Permasalahan lain yang muncul pada keluarga dengan istri yang bekerja
adalah pembagian tugas rumah tangga. Suami yang turut berperan dalam
mengurus tugas rumah tangga, telah membantu istri dalam menjalankan peran
lebih dari satu. Sobur dan Septiawan (dalam Supriyantini, 2002) menyebutkan
bahwa ketika suami turut mengambil peran dalam aktivitas rumah tangga, maka
istri akan berkurang kewajibannya serta terbantu karena hal yang dilakukan oleh
suami. Istri yang dapat menyelaraskan kehidupan kerja dan keluarga secara
harmonis cenderung bahagia. Sebaliknya, ketika istri tidak dapat menyelaraskan
peran mereka dengan baik maka akan menghasilkan konflik dan stress yang
memberikan dampak kepada kepuasan perkawinan. Ekuitas perkawinan dan
pengaruhnya terkait dengan persepsi suami istri mengenai kepuasan perkawinan
memiliki arti penting bagi pasangan untuk menyeimbangkan antara kehidupan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

pekerjaan dan keluarga (Saginak & Saginak, 2005). Haddwock dan Bowling
(2001) menyebutkan bahwa sejumlah besar pasangan berjuang dengan
permasalahan yang dihadapi yaitu menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan
dan keluarga.
Keluarga dengan istri bekerja menimbulkan tugas yang tumpang tindih di
tempat kerja dan di rumah sehingga berpengaruh pada keluarga dan kehidupan
perkawinan. Dengan melihat hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti
ingin menguji hubungan antara work-life balance dengan kepuasan perkawinan
pada istri yang bekerja.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan yang dituliskan dalam latar belakang, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―Apakah ada hubungan antara
keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) dan kepuasan perkawinan pada
istri yang bekerja?‖
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara
keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) dan kepuasan perkawinan pada
istri yang bekerja.
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D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Memberikan informasi dan memperbanyak referensi tentang keseimbangan
kehidupan-kerja (work-life balance) di bidang ilmu Psikologi Industri
Organisasi dan Psikologi Keluarga dan Perkawinan yang terkait dengan
kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk istri yang bekerja, hasil penelitian ini menjadi masukan yang
berguna dalam memperhatikan kehidupan rumah tangga dan pekerjaan
sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dan pekerjaan dengan
selaras.
b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses
konseling keluarga dan perkawinan yaitu dengan memerhatikan
kehidupan pekerjaan dan keluarga agar lebih baik.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. KEPUASAN PERKAWINAN
1. Definisi Kepuasan Perkawinan
Roach, Frazier, dan Bowten (1981) menyebutkan bahwa kepuasan
perkawinan adalah persepsi terkait kehidupan perkawinan individu yang
diukur berdasarkan besar kecilnya perasaan senang yang dirasakan dalam
jangka waktu tertentu. Menurut Lemme (1995) kepuasan perkawinan adalah
evaluasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkait dengan kehidupan
perkawinan yang berubah sepanjang berjalannya perkawinan itu sendiri.
Selain itu, kepuasan perkawinan menurut Olson (2003) adalah rasa bahagia,
dan kegembiraan yang dirasakan secra subyektif oleh pasangan suami istri
yang di dalam kehidupan perkawinan sehubungan dengan aspek-aspek yang
berada pada perkawinannya.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kepuasan perkawinan adalah perasaan bahagia yang dirasakan pasangan
suami istri secara subyektif yang terlibat di dalam kehidupan perkawinan,
serta evaluasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkait kehidupan
perkawinan yang diukur berdasarkan besar kecilnya perasaan senang yang
dirasakan dalam jangka waktu tertentu.

9
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2. Aspek Kepuasan Perkawinan
Berdasarkan unsur perasaan dan evaluasi dari kesimpulan mengenai
definisi kepuasan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, maka
aspek di dalam kepuasan perkawinan meliputi penilaian secara kognitif dan
afektif menurut Bradburry, Fincham dan Beach (2000). Setiap area kepuasan
perkawinan dinilai berdasarkan afektif dan kognitif, karena kepuasan adalah
sebuah perasaan yang dirasakan melalui persepsi individu terhadap area-area
kepuasan perkawinan.
2.1

Aspek Kognitif
Aspek kognitif dari kepuasan perkawinan didasarkan pada
keyakinan-keyakinan

dalam

mempersepsikan

apakah

perilaku

pasangan bermanfaat atau merugikan (Bradburry, Fincham, & Beach,
2000). Aspek kognitif dapat dilihat dari cara individu mengevaluasi
atau

memberikan

penilaian

(judgement)

terhadap

kehidupan

perkawinannya dan seberapa baik perkawinan yang dijalani. Evaluasi
didasarkan pada informasi-informasi yang diperoleh dari pengalaman.
2.2

Aspek Afektif
Aspek afektif dari kepuasan perkawinan didasarkan pada penilaian
perasaan yang dirasakan oleh individu terhadap pasangan di dalam
kehidupan perkawinannya. Aspek afektif dalam kepuasan perkawinan
digunakan untuk mengamati perasaan individu tentang perkawinan
dari waktu ke waktu (Bradburry, Fincham, & Beach, 2000). Evaluasi
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tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pengalaman
kehidupan perkawinannya.
3. Area Kepuasan Perkawinan
Kepuasan perkawinan dapat dilihat dari area yang telah dipaparkan
oleh Olson dan Olson (2000), karena perkawinan memiliki cakupan yang
luas maka dari itu dipermudah dengan mencari area-area dari perkawinan
agar tidak terlalu luas. Area-area kepuasan perkawinan adalah sebagai
berikut:
3.1

Isu Kepribadian
Kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu, relatif
permanen dan memberikan konsistensi maupun individualitas pada
perilaku seseorang. Setiap Individu memiliki latar belakang yang
berbeda-beda, termasuk kepribadian, watak dan cara berpikir. Hal ini
berarti setiap pasangan yang menikah membawa perbedaan-masingmasing ke dalam hubungan perkawinan. Area ini menjelaskan
mengenai penilaian individu terhadap sifat-sifat dan perilaku yang
dimiliki oleh pasangan dalam kehidupan perkawinan.

3.2

Komunikasi
Komunikasi adalah penyampaian atau pengiriman dan penerimaan
pesan antara dua pihak atau orang sehingga pesan tersebut dapat
dipahami. Pasangan yang tidak bahagia sering mengeluh mereka tidak
berkomunikasi, namun dalam satu hubungan tidak mungkin tidak
adanya komunikasi. Area ini menjelaskan mengenai perasaan individu
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terhadap kehadiran dari adanya kontak fisik, keterbukaan komunikasi,
percakapan, dan senyuman.
3.3

Resolusi Konflik
Konflik adalah keberadaan dua keinginan atau perasaan yang tidak
bisa dipersatukan dan saling bertentangan satu sama lain, yang
menimbulkan ketegangan emosi atau psikis. Apabila pasangan melihat
konflik sebagai sesuatu hal yang negatif dan menghindar untuk
mendiskusikan hal tersebut, maka hubungan mereka mengalami
kesusahan. Konflik semakin besar, jika pasangan tidak memahami
bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik. Area ini menjelaskan
mengenai persepsi kesadaran pasangan terhadap masalah dan strategi
penyelesaian masalah pada hubungan. Konteks ini berfokus pada
keterbukaan pasangan dalam menyadari dan menyelesaikan masalah
serta strategi yang digunakan untuk menyudahi perdebatan.

3.4

Pengaturan Keuangan
Ekonomi merupakan sebuah alasan

yang penting dalam

kehidupan perkawinan. Banyak masalah bisa terjadi ketika salah satu
pasangan berfikir pasangannya harus berhati-hati dalam menggunakan
uang. Masalah bagi sebagian besar pasangan yang telah menikah
adalah bagaimana mengelola keuangan agar tetap stabil. Area ini
berfokus pada kekhawatiran dan sikap mengenai masalah pengaturan
ekonomi.
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3.5

Aktivitas waktu luang
Waktu luang adalah waktu yang dihabiskan jauh dari bisnis,
pekerjaan,

mencari

pekerjaan,

pekerjaan

rumah

tangga,

dan

pendidikan. Menghabiskan waktu bersama pasangan merupakan aspek
penting untuk menunjang kedekatan satu sama lain. Semakin penting
ketika sudah memiliki anak, karena sebagian besar waktu akan habis
untuk mengurus anak dan pekerjaan. Area ini membahas mengenai
preferensi untuk menghabiskan waktu luang.
3.6

Hubungan seksual
Sebagian pasangan tidak malu dalam mengekspresikan kasih
sayang satu sama lain, tetapi beberapa pasangan merasa sukar untuk
mengekspresikan perasaannya lebih dahulu, begitu juga dalam
keinginan dalam hal hubungan seksual. Area ini menjelaskan tentang
perasaan pasangan terkait dengan hubungan seksual dan afeksi.

3.7

Pola pengasuhan
Orangtua memiliki tanggung jawab terkait dengan perkembangan
anak mulai dari kesehatan fisik dan emosional, kebutuhan sosial,
emosi anak, harga diri, tanggung jawab dan nilai-nilai. Area ini
menjelaskan perasaan dan penilaian tentang memilki serta cara dalam
membesarkan anak.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi Kepuasan Perkawinan
Menurut Ayub (2010) terdapat sepuluh faktor yang memengaruhi
kepuasan perkawinan, yaitu:
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4.1 Hubungan dengan mertua
Hubungan dengan mertua merupakan penekanan utama. Dalam
sebuah

perkawinan,

mertua

memiliki

bagian

penting

dalam

keberhasilan perkawinan. Kualitas hubungan dengan mertua dapat
memprediksi stabilitas, kepuasan dan komitmen pasangan.
4.2

Perbedaan gender
Dalam hal perbedaan jenis kelamin, suami melaporkan lebih puas
dalam perkawinannya dibandingkan istri. Wanita lebih peduli pada
kasih sayang dan kebersamaan dibandingkan pria. Wanita lebih
realistis sementara pria lebih idealis atau cenderung menyangkal
tentang pernikahan, hal tersebut yang menyumbang gender dalam
kepuasan pernikahan.

4.3 Finansial
Status finansial yang tinggi dan stabil mendukung kepuasan
perkawinan pada pasangan suami istri.
4.4 Pendidikan pasangan
Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin bebas
ekspresi dan perilaku asertifnya. Pada faktor ini disebutkan bahwa ada
hubungan positif antara kepuasan perkawinan dan tingkat pendidikan
pasangan, pasangan dengan gelar sarjana dilaporkan memiliki
kepuasan perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pasangan dengan gelar SMA.
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4.5 Kehadiran Anak
Kehadiran

anak-anak

di

kehidupan perkawinan cenderung

meningkatkan kepuasan perkawinan pasangan suami istri.
4.6 Kompromi
Untuk membuat perkawinan berhasil serta terdapat kepuasan di
dalam kehidupan perkawinan adalah dengan kompomi, yaitu
membangun pemahaman di antara pasangan, membahas keuangan,
rekreasi dan orangtua serta hubungan dengan orang lain di dalam
hidup pasangan. Semakin tinggi kesediaan kompromi di antara
keduanya,

maka

semakin

puas

keduanya

dengan

kehidupan

perkawinan.
4.7 Pengertian dan Dukungan Pasangan
Dukungan dari pasangan berarti saling mengerti satu sama lain
dalam berbagai hal, seperti kemampuan dan kesepakatan dalam
mengatasi perbedaan dan perubahan yang terjadi dan nilai-nilai dalam
kehidupan. Dukungan dari pasangan tidak dapat digantikan dengan
teman maupun orang terdekat. Individu yang tidak memiliki pasangan
yang suportif atau tidak mendapatkan dukungan dari pasangan
cenderung mengalami kebencian, depresi dan kecemasan. Hal ini
menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan dan pernikahan mereka,
begitu juga sebaliknya.
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4.8 Persepsi diri
Individu yang memandang kehidupan secara positif lebih
merasakan kepuasan di dalam kehidupan perkawinannya, begitu juga
sebaliknya.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat sepuluh faktor yang memengaruhi
kepuasan perkawinan yaitu hubungan dengan mertua, perbedaan gender,
pendidikan pasangan, kehadiran anak, kompromi, pengertian dan dukungan
pasangan, kepuasan seksual, persepsi diri, finansial dan komunikasi.

B. KESEIMBANGAN KEHIDUPAN-KERJA (WORK-LIFE BALANCE)
1. Definisi Keseimbangan Kehidupan-Kerja (Work Life Balance)
Fisher,

Stanton,

Jolton

dan

Gavin

(2003)

menggambarkan

keseimbangan kehidupan-kerja sebagai adanya persaingan waktu dan
energi yang digunakan oleh individu untuk menjalankan peran yang
berbeda. Kehidupan individu dapat dianggap tidak seimbang ketika jumlah
waktu bekerja menimbulkan konflik atau stress pada bidang kehidupan
yang lain. Greenhaus, Collins dan Shaw (2003) menyatakan bahwa worklife balance (keseimbangan kehidupan-kerja) adalah tahap di mana individu
terlibat dengan seimbang antara tanggung jawabnya di dalam kehidupan
selain kehidupan pekerjaan yaitu kehidupan keluarga dan kehidupan
pekerjaan, serta puas dengan hal tersebut.
Work-life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dan
kehidupan di luar pekerjaan dan merasa nyaman dengan komitmen di dua
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kehidupan tersebut (Festus, Omole & Rawlings, 2012). Selain itu,
keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) menurut Hill, Hawkins,
ferris dan Weitzman (2011) ialah sejauh mana individu secara bersamasama dapat menyeimbangkan emosi, tuntutan perilaku, waktu pekerjaan,
tugas pribadi, dan keluarga.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) adalah keseimbangan
kehidupan-kerja adalah persaingan waktu dan energi yang digunakan oleh
individu untuk menjalankan peran yang berbeda dalam menyeimbangkan
emosi, tuntutan perilaku, waktu pekerjaan, tugas pribadi, serta keluarga dan
merasa nyaman dengan komitmen di dua kehidupan tersebut.
2. Komponen Keseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-Life Balance)
Menurut Fisher (dalam Novelia, 2013) work-life balance meliputi
empat komponen penting, yaitu :
2.1 Waktu
Meliputi banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja
dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk aktivitas lain di
luar pekerjaan.
2.2 Perilaku
Meliputi

adanya

tindakan

dalam

mencapai

tujuan

yang

diinginkan. Hal ini berdasarkan keyakinan individu bahwa ia mampu
untuk mencapai apa yang diinginkan dalam kehidupan pekerjaan dan
tujuan pribadi.
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2.3 Ketegangan (strain)
Meliputi kecemasan, tekanan, kehilangan aktivitas penting pribadi
dan sulit mempertahankan atensi.
2.4 Energi
Meliputi energi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang
diharapkan. Energi merupakan sumber terbatas dalam diri manusia
sehingga apabila individu kekurangan energi untuk melakukan
aktivitas, maka dapat meningkatkan stress.
C. DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA WORK-LIFE BALANCE DENGAN
KEPUASAN PERKAWINAN PADA ISTRI YANG BEKERJA
Zaman sekarang ini fenomena pasangan suami istri yang sama-sama
bekerja

telah

banyak

ditemukan

di

tengah-tengah

masyarakat.

Berpartisipasinya istri di dunia kerja menambah perannya sebagai individu
pencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Istri yang bekerja menimbulkan
banyak konflik, salah satu konfliknya adalah ketika pasangan suami istri tidak
dapat menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga (work-life balance).
Fisher, Stanton, Jolton dan Gavin (2003) menggambarkan keseimbangan
kehidupan-kerja sebagai adanya persaingan waktu dan energi yang digunakan
oleh individu untuk menjalankan peran yang berbeda.
Ekuitas perkawinan berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan pada
suami-istri yang dapat atau mampu menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan
keluarga. (Burley, 1995, Gilbert, 1985, dalam Saginak 2005). Salah satu
indikator

keseimbangan

kehidupan-kerja

(work-life

balance)

adalah
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keseimbangan waktu. Jika individu mampu menyeimbangkan waktu

serta

perannya dalam pekerjaan maupun keluarga, maka individu akan memiliki
waktu luang bersama orang terdekat yang akan menghasilkan kepuasan di
dalam perkawinannya. Zimmerman, Haddock, Current dan Ziemba (2003)
menemukan bahwa pasangan yang berhasil dalam menyeimbangkan kehidupan
pekerjaan dan kehidupan keluarga dapat mencapai kepuasan perkawinan.
Kemampuan individu dalam menyeimbangkan waktu akan berdampak
terhadap kepuasan perkawinan. Ketika pasangan suami istri mampu
menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga, mereka cenderung
mempunyai persepsi yang positif terkait suatu hal. Selain itu, pasangan suami
istri yang memiliki waktu yang seimbang akan merasa bahagia dan tenang
karena kewajiban di kantor dan di rumah dapat berjalan dengan baik. Secara
garis besar, ketika pasangan suami istri mampu menyeimbangkan waktu
pekerjaan dan keluarga serta memiliki perasaaan dan persepsi yang positif,
mereka akan memberikan kepuasan di dalam perkawinan mereka. Sebaliknya,
individu yang tidak dapat menyeimbangkan waktu serta membagi peran
masing-masing dengan baik akan menimbulkan ketidakpuasan dalam
perkawinan mereka.
Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik antara
kehidupan

kerja

dan

perkawinan

atau

keluarga

adalah

dengan

menyeimbangkan antara aktivitas pekerjaan dan aktivitas keluarga (work-life
balance). Keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) terjadi ketika
seseorang mampu berbagi peran dan merasakan adanya kepuasan dengan
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peran-perannya tersebut, walaupun tetap ada konflik

yang minimal

(Handayani, 2013). Pasangan suami istri yang dapat menyeimbangkan
kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan akan menghasilkan
pembagian peran yang setara serta mampu untuk berkomitmen di dalam
kehidupan keluarga maupun kehidupan pekerjaan. Selain itu, pasangan suami
istri yang terbuka dan berbagi mengenai perasaan masing-masing terkait
pekerjaan mampu melakukan peran dengan baik di pekerjaan dan keluarga,
karena adanya dukungan dari kedua belah pihak yang berdampak pada
keterbukaan pasangan dan akses yang sama terkait keuangan.
Ketidaksetaraan

pembagian

peran

memberikan

dampak

kepada

ketidakpuasan perkawinan istri, karena tidak terlibatnya suami dalam
menjalankan peran di rumah. Kepuasan perkawinan pada istri dapat dicapai,
apabila suami turut ambil peran dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga
yang dapat berdampak positf pada kepuasan perkawinan istri (Forste, 2012).
Dinamika hubungan antara work-life balance dengan kepuasan perkawinan
pada istri yang bekerja, secara lebih ringkas dapat dilihat pada gambar 1.
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Bagan 1.
Bagan Hubungan antara work-life balance dengan kepuasan perkawinan pada istri
yang bekerja.
Keseimbangan Kehidupan Kerja
(Work-Life Balance).

Keseimbangan Kehidupan-Kerja Rendah:

Keseimbangan Kehidupan-Kerja Tinggi:






Mampu
menyeimbangkan
antara
kehidupan pekerjaan dan kehidupan
pribadi
Mampu mempertahankan atensi terhadap
pekerjaan meskipun ada tekanan
Mampu berkomitmen dalam kehidupan
pekerjaan dan kehidupan pribadi
Mampu melakukan peran dengan baik di
pekerjaan dan di keluarga







Kurang mampu menyeimbangkan antara
kehidupan pekerjaan dan kehidupan
pribadi
Kurang mampu mempertahankan atensi
terhadap pekerjaan meskipun ada tekanan
Kurang berkomitmen dalam kehidupan
pekerjaan dan kehidupan pribadi
Kurang mampu melakukan peran dengan
baik di pekerjaan dan di keluarga



Adanya pembagian peran yang setara.



Ketidaksetaraan pembagian peran.



Pengambilan keputusan secara bersama-



Keputusan di lakukan secara individual

sama.


tanpa berdiskusi.

Berbagi perasaan masing-masing terkait



pekerjaan.


Memiliki

Kurang menceritakan perasaan masingmasing terkait pekerjaan.

akses

yang

sama

keuangan.

Kepuasan Perkawinan Tinggi

terkait



Tidak memiliki akses yang sama terkait
keuangan.

Kepuasan Perkawinan Rendah
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F. HIPOTESIS
Berlandaskan landasan teori terkait dengan hubungan antara work-life
balance dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja diperoleh
hipotesis sebagai berikut: Terdapat hubungan positif antara work-life balance
dan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational studies).
Dalam penelitian ini, korelasi yang dimaksud ialah hubungan antara keseimbangan
kehidupan-kerja (work-life balance) dengan kepuasan perkawinan pada istri yang
bekerja.
B. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN
Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Variabel Bebas

: Work-life Balance (Keseimbangan kehidupankerja)

2. Variabel Tergantung : Kepuasan Perkawinan
C. DEFINISI OPERASIONAL
1. Kepuasan Perkawinan
Kepuasan perkawinan adalah perasaan bahagia yang dirasakan pasangan
suami istri secara subyektif yang terlibat di dalam kehidupan perkawinan,
serta evaluasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkait kehidupan
perkawinan yang diukur berdasarkan besar kecilnya perasaan senang yang
dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, kepuasan
perkawinan yang ingin diteliti adalah kepuasan perkawinan istri yang bekerja,
yang diukur dengan menggunakan skala kepuasan perkawinan yang disusun

24
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berdasarkan konteks Kepuasan Perkawinan yang telah dipaparkan oleh Olson
dan Olson (2000).
2. Keseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-life Balance)
Keseimbangan kehidupan-kerja adalah persaingan waktu dan energi yang
digunakan oleh individu untuk menjalankan peran yang berbeda dalam
menyeimbangkan emosi, tuntutan perilaku, waktu pekerjaan, tugas pribadi,
serta keluarga dan merasa nyaman dengan komitmen di dua kehidupan
tersebut. Keseimbangan kehidupan-kerja diukur dengan menggunakan skala
keseimbangan kehidupan-kerja yang disusun berdasarkan komponen yang
telah dipaparkan oleh Fisher (dalam Novelia, 2013).
D. RESPONDEN PENELITIAN
Responden dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja dan memiliki anak.
Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non
probability sampling jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah
pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Penelitian ini
melibatkan responden dengan karakteristik sebagai berikut: Istri bekerja dengan
rentang usia 21 hingga 40 tahun, jenis pekerjaan istri adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dengan status perkawinan yang pertama, memiliki anak dan usia
perkawinan tidak lebih dari 20 tahun.
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E. METODE PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan skala yang
diisi oleh responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua
skala, yaitu skala kepuasan perkawinan yang disusun berdasarkan area-area di
dalam perkawinan menurut Olson dan Olson (2000) dan skala work-life balance
atau keseimbangan kehidupan-kerja yang disusun berdasarkan komponen yang
dikemukakan oleh Fisher yaitu waktu, energi, ketegangan, dan perilaku (dalam
Novelia, 2013). Skala penelitian disusun berdasarkan tahap-tahap berikut ini:
1. Penyusunan blue-print
1.1

Penyusunan Blue Print Kepuasan Perkawinan
Skala kepuasan perkawinan disusun berdasarkan perspektif
penilaian dan perasaan serta area-area perkawinan

yaitu: (1)

Kepribadian, (2) Resolusi konflik, (3) Pengaturan Keuangan, (4) Pola
Pengasuhan, (5) Waktu Luang, (6) Komunikasi dan (7) Hubungan
seksual.
Berdasarkan tujuh area yang terdapat di dalam kehidupan
perkawinan tersebut, peneliti menyusun blue print dengan masingmasing area terdapat empat item favorable dan 4 item unfavorable.
Jumlah item kepuasan perkawinan adalah 56 item. Blue Print skala
kepuasan perkawinan dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1.
Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan
Area
Penilaian
Kepribadian
2
2
Resolusi Konflik
2
2
Pengaturan
2
2
Keuangan
Pola Pengasuhan
2
2
Waktu Luang
2
2
Komunikasi
2
2
Hubungan
2
2
Seksual
Total

1.2

Perasaan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Jumlah
8
8
8
8
8
8
8
56

Penyusunan Blue Print Work-life balance
Work-life balance terdiri dari empat komponen, yaitu komponen
waktu, ketegangan, energi dan perilaku. Berdasarkan empat komponen
tersebut, peneliti menyusun item di mana masing-masing dari komponen
terdapat delapan item favorable dan delapan item unfavorable. Jumlah
item work-life balance adalah 64 item. Blue print dari item-item work-life
balance dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2
Blue print Skala Work- life balance
Komponen
Waktu
Ketegangan

Energi

Perilaku

Indikator
Keseimbangan
Waktu.
Kecemasan,
tekanan
dan
sulit
berkonsentrasi.
Kemampuan
melakukan
pekerjaan dan
keluarga
Pencapaian
goal di dalam
pekerjaan dan
goal
di
keluarga

Total :

Item
Favorable Unfavorable
8
8

Jumlah
16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

64

2. FGD (Focus Group Discussion)
Setelah blue print dibuat, FGD diadakan untuk menggali
informasi lebih dalam terkait variabel atau isu yang diteliti. FGD
dilaksanakan di Magelang pada tanggal 8 Desember 2016, pada 6
wanita yang sudah menikah. Sebelum pelaksanaan FGD peneliti sudah
terlebih dahulu menyebarkan surat di rumah warga, di dalam surat
tersebut berisikan informasi mengenai pelaksanaan FGD dan apa yang
akan dibahas. Jumlah responden yang hadir sebanyak 30 orang, yang
dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berisi 4 sampai 6 orang,
yang masing-masing kelompok yang dipimpin oleh peneliti. Tema
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yang diangkat dalam diskusi tersebut berkaitan dengan kepuasan
perkawinan dan work-life balance. Keenam ibu dipilih berdasarkan
jenis pekerjaan yang dilakukan. Pertanyaan yang diberikan dalam
FGD tersebut disusun menurut area-area Kepuasan Perkawinan yang
dapat dilihat pada lampiran 2.
Tujuan dari dilakukannya FGD ialah untuk mengetahui kontekskonteks yang nyata tentang kepuasan perkawinan dan work-life
balance. Berdasarkan hasil FGD terkait kepuasan perkawinan
diketahui bahwa konteks yang muncul terkait kepuasan perkawinan
adalah kepribadian pasangan yang mencakup kesabaran dan rasa
sayang terhadap keluarga, masalah ekonomi, pola asuh yang baik,
serta persepsi yang berbeda terkait pola asuh tersebut. Cara responden
dan pasangan menyelesaikan semua masalah yang ada ialah dengan
berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada secara bersama-sama,
waktu luang yang dimiliki dirinya dan pasangan digunakan untuk
menghabiskan waktu bersama dengan saling bercerita, membantu anak
dalam mengerjakan tugas sekolah dan menonton televisi, dan
berkumpul bersama.
Dari hasil FGD mengenai keseimbangan kehidupan-kerja (worklife balance) ditemukan hal-hal terkait waktu yang dihabiskan untuk
bekerja dan mengurus keluarga, keterlibatan responden serta energi
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yang dihabiskan responden dalam menjalani perannya dalam
kehidupan di luar pekerjaan dan kehidupan pekerjaan. Selain itu,
ditemukan juga bahwa responden mengupayakan dengan baik agar
waktu yang digunakan untuk bekerja dan kehidupan keluarga berjalan
dengan seimbang. Responden memandang bahwa kehidupan keluarga
tidak banyak tuntutan dan tidak banyak menyita energi seperti
kehidupan pekerjaan sehingga responden lebih senang beraktivitas di
rumah dibandingkan di kantor.
3. Penulisan Item
Item-item kepuasan perkawinan dan work-life balance disusun
berdasarkan hasil dari FGD yang telah dilakukan. Item kepuasan
perkawinan terdiri dari 56 item, yaitu 28 item favorable dan 28 item
unfavorable. Pada variabel work-life balance terdiri dari 64 item, yaitu
32 item favorable dan 32 item unfavorable.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang
masing-masing pernyataan terdiri dari item-item favorable dan
unfavorable. Skala ini terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu ―Sangat
Setuju (SS)‖, ―Setuju (S), ―Tidak Setuju (TS), dan ―Sangat Tidak
Setuju (STS)‖. Skor bergerak dari angka 1 hingga angka 4 dengan
tanpa respon netral. Hal tersebut dilakukan agar menghindari
kecendurungan subjek penelitian dalam memilih jawaban tengah.
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Ketentuan dari penilaian untuk pernyataan favorable maupun
unfavorable dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3.
Pemberian Skor berdasarkan pilihan jawaban
Alternatif Jawaban

Pernyataan Favorable

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

4
3
2
1

Pernyataan
Unfavorable
1
2
3
4

4. Review dan revisi item
Tahap ini dilakukan untuk mengecek bahwa item yang dibuat
relevan dengan aspek dan indikator. Peneliti meminta dosen
pembimbing untuk memeriksa ketepatan konseptual, indikator dan
item-item yang akan digunakan. Selain itu, juga untuk memastikan
bahwa penulisan item sudah memiliki tata bahasa, ejaan dan pemilihan
kata yang digunakan sesuai dengan responden penelitian. Berdasarkan
hasil review dosen, peneliti merevisi item-item yang belum sesuai.
5. Penghitungan validitas isi
Validitas isi digunakan untuk mengetahui apakah skala yang dibuat
mampu menghasilkan data yang akurat sesuai tujuan ukurnya. Peneliti
menggunakan pendekatan Professional Judgement, yaitu penilaian
dari dosen pembimbing skripsi dan empat orang mahasiswa yang
sedang mengerjakan skripsi. Penilaian yang telah diberikan digunakan
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untuk menghitung nilai IVI-I (Indeks Validitas Isi-Item) dari masingmasing item dan nilai IVI-S (Indeks Validitas Isi-Skala). IVI-I
menunjukkan taraf relevansi item dengan variabel yang diukur,
sedangkan IVI-S menunjukkan rata-rata proporsi item yang memiliki
nilai relevan. Dari penghitungan IVI-I dari variabel kepuasan
perkawinan, terdapat 7 dari 56 item yang perlu diperbaiki. Perhitungan
IVI-I dianggap relevan ketika mencapai skor 0,78 (Supratiknya, 2016).
Jika nilai IVI-I kurang dari 0,78 maka item tersebut harus direvisi atau
digugurkan. Setelah 7 item tersebut diperbaiki, diperoleh IVI-S pada
skala kepuasan perkawinan sebesar 0,93, yang berarti bahwa skala
kepuasan perkawinan memiliki validitas isi yang baik.
Berdasarkan penghitungan IVI-I pada variabel work-life balance,
terdapat 5 item yang memiliki nilai ≤0,78. Peneliti memperbaiki item
tersebut sehingga nilai IVI-I menjadi ≥0,78, sehingga menghasilkan
nilai IVI-Snya mendapatkan hasil sebesar 0,91 yang berarti bahwa
skala work life balance memiliki validitas isi yang baik.
6. Uji coba skala kepuasan perkawinan dan work-life balance
Uji coba skala Kepuasan Perkawinan dan Work-life balance
dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 yang disebar di dua kantor
yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Ternate dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
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Kota Ternate. Uji coba skala ini melibatkan 74 responden yang terdiri
dari istri yang bekerja.

Peneliti menggunakan program SPSS for

Macbook versi 23 untuk melakukan analisis item. Analisis item
dilakukan agar skala yang dibuat memiliki sifat yang homogen atau
daya diskriminasi yang baik (Supratiknya, 2014).
Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi item total dari
56 item skala kepuasan perkawinan. Penghitungan korelasi item total
dilakukan dengan cara memperhatikan angka korelasi item total (rix)
≥0,30. Jika angka korelasi item totalnya ≥0,30 maka item tersebut
dapat digunakan, sedangkan item yang memiliki korelasi item total
≤0,30 dianggap sebagai item yang kurang baik dan tidak dapat
digunakan. Distribusi item skala kepuasan perkawinan sebelum uji
coba dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4.
Distribusi Item Skala Kepuasan Perkawinan Sebelum Uji Coba
No Area
Favorable
Unfavorable
Jumlah
1 Kepribadian
3,40, 13, 31,22,38, 15
8
48
2 Resolusi
28,44,1, 11 6,14,34,2
8
Konflik
3 Pengaturan
45, 29,39, 21,54,46, 50.
8
Keuangan
32
4 Pola
35,5,49, 7
16,47,52, 26
8
Pengasuhan
5 Waktu Luang 4,53,17, 24
12,51,25, 30
8
6 Komunikasi
10,41,19,4 8,36,20, 9
8
2
7 Hubungan
23,18,33,
43,27,37, 56
8
Seksual
55

Bobot
14,3 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
100%

Setelah seleksi item dilakukan, terdapat 26 item yang
dinyatakan gugur karena memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,30,
sedangkan item dengan koefisien korelasi lebih dari 0,30 sebanyak 30
item. Setelah itu, peneliti melakukan eliminasi terhadap item-item
guna untuk menyeimbangkan jumlah dari item pada setiap aspek.
Peneliti mengeliminasi 9 item lainnya, sehingga item yang tersisa
untuk skala kepuasan perkawinan adalah 21 item dari 56 item.
Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5.
Blue-print Skala Kepuasan Perkawinan Setelah Uji Coba

Area

Item
Favorabel Unfavorabel
1
2
3
3
-

Kepribadian
Resolusi Konflik
Pengaturan
Keuangan
Pola Pengasuhan
Waktu Luang
Komunikasi
Hubungan Seksual
Jumlah

1
2
3
3

Jumlah
3
3
3

2
1
-

3
3
3
3
21

Distribusi item skala kepuasan perkawinan setelah uji coba dapat
dilihat pada tabel 6.
Tabel 6.
Distribusi Item Skala Kepuasan Perkawinan Setelah Uji Coba
No
Area
Item
Jumlah
F
UF

Presentase

3

31,38.

3

14,3 %

Resolusi Konflik

44,1,11.

-

3

14,3 %

3

Pengaturan Keuangan

45,29,39.

-

3

14,3 %

4

Pola Pengasuhan

35

47,52.

3

14,3 %

5

Waktu Luang

53,24.

51

3

14,3 %

6

Komunikasi

41,19,42.

-

3

14,3 %

7

Hubungan Seksual

18,23,33.

-

3

14,3 %

1

Kepribadian

2

Jumlah

21

100%
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Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi item total
dari 64 item pada skala work-life balance. Penghitungan korelasi item
total dilakukan dengan cara memperhatikan angka korelasi item total
(rix) ≥0,30. Jika angka korelasi item totalnya ≥0,30 maka item tersebut
dapat digunakan, sedangkan item yang memiliki korelasi item total
≤0,30 dianggap sebagai item yang kurang baik dan tidak dapat
digunakan. Distribusi item skala work-life balance sebelum uji coba
dapat dilihat pada tabel 7.
Distribusi item skala Work-life balance sebelum uji coba dapat
dilihat pada tabel 7.
Tabel 7.
Distribusi Item Skala Work-Life Balance Sebelum Uji Coba
No
Komponen
Favorable
Unfavorable
Jumlah
1
Waktu
3,5,7,13,15,40 22,28,30,35,38,
16
,50,60.
45,46,64.
2
Ketegangan 1,6,11,14,34,4 9,18,25,29,33,4
16
4,53,61.
1,55,57.
3
Energi
2,4,20,27,36,3 8,10,16,17,23,2
16
7,39,52.
4,26,51.
4
Perilaku
12,19,21,31,3 43,47,48,49,54,
16
2,42,59,63.
56,58,62.
Jumlah
64

Bobot
25%
25%
25%
25%
100%

Pada skala work-life balance yang berjumlah 64 item, terdapat
21 item yang gugur dengan nilai koefisien korelasi kurang dari 0,30.
Dari 64 item, terdapat 43 item yang dapat dipertahankan dengan
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koefisien korelasi item total ≥ 0,30. Peneliti memutuskan untuk
meratakan jumlah item tiap komponen, sehingga total soal yang
digunakan adalah 32 item dengan masing-masing komponen terdiri
dari 8 item. Hasil dari uji coba skala, dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8.
Blue Print Skala Work-Life Balance Setelah Uji Coba
Komponen
Waktu

Indikator

Keseimbangan
Waktu.
Ketegangan Kecemasan,
tekanan
dan
sulit
berkonsentrasi.
Energi
Kemampuan
melakukan
pekerjaan dan
keluarga
Perilaku
Pencapaian
goal di dalam
pekerjaan dan
goal
di
keluarga
Jumlah :

Item
Favorable Unfavorable
4
4

Jumlah
8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

32

Distribusi item skala work-life balance setelah uji coba dapat dilihat
pada tabel 9.
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Tabel 9.
Distribusi Item Skala Work-life Balance Setelah Uji Coba
No Komponen
Item
Jumlah
Favorable
Unfavorable
1 Waktu
3,13,50,60.
28,30,35,64.
8
2 Ketegangan
1,6,11.
25,29,33,55,57.
8
3 Energi
2,27,36,39.
16,23,24,26.
8
4 Perilaku
12,21,32,42
47,54,58,62.
8
Jumlah
32

Presentase
25%
25%
25%
25%
100%

F. PEMERIKSAAN RELIABILITAS ALAT UKUR PENELITIAN
Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang
mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam penelitian ini digunakan
Alpha Cronbach untuk melihat koefisien reliabilitas dengan bantuan program
SPSS statistics for macbook versi 23. Nilai reliabilitas yang diperoleh untuk skala
Kepuasan Perkawinan setelah diuji coba sebesar 0,905 dari 21 item, dan nilai
reliabilitas yang diperoleh untuk skala Work-life Balance setelah diuji coba sebesar
0,907 dari 32 item, sehingga dapat dikatakan bahwa skala tersebut reliabel.
G. METODE ANALISIS DATA
Dalam menganalisis data guna menguji hipotesis, peneliti melakukan uji
korelasi Pearson Product Moment. Uji korelasi Pearson Product Moment
dilakukan menggunakan program SPSS for Macbook versi 23. Teknik ini
digunakan bertujuan untuk mencari keeratan hubungan yang linier antara variabel
terikat dan variabel bebas yang berdistribusi normal. Untuk melakukan uji
tersebut, dilakukan uji asumsi yaitu:
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1. Uji Normalitas
Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap serangkaian data untuk
mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Siregar,
2013). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik KolmogorovSmirnov Test dengan menggunakan program SPSS for Macbook versi 23.
2. Uji Linearitas
Tujuan dilakukan uji linieritas untuk mengetahui apakah dua variabel
memiliki hubungan yang linear atau tidak (Priyatno, 2014). Uji linearitas
menggunakan program SPSS for Macbook versi 23. Uji linearitas
menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel
dapat dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila signifikansi ≤0,05.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 kemudian
dilanjutkan tanggal 24—26 Maret 2017 dengan menyebarkan skala pada
responden penelitian secara langsung dan mengambil hasilnya sehari setelah
skala disebar. Dalam penelitian ini, peneliti memakai responden dari kalangan
istri yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Ternate yang memiliki pasangan
yang sama-sama bekerja dan memiliki anak.
Peneliti meminta kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian
ini dengan menggunakan informed consent. Selanjutnya, setelah memberikan
informed consent peneliti membagikan skala kepada responden. Responden
diminta untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian dan mengisi
identitas skala pada kolom yang telah tersedia. Jumlah skala yang disebarkan
sebanyak 53 eksemplar.
2. Deskripsi Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini terdiri dari para Istri yang bekerja di Dinas
Kesehatan Kota Ternate yang sudah memiliki anak. Berdasarkan hasil
penelitian, didapatkan data mengenai identitas responden penelitian terkait usia
subjek, yang dapat dilihat pada tabel 10.

40
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Tabel 10.
Deskripsi Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Usia

Keterangan

Jumlah

Total

21-30

17

53

31-40

36

Data terkait Asal Daerah dan Gaji dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11.
Deskripsi Responden Penelitian berdasarkan Asal Daerah dan Gaji

Asal Daerah

Gaji

Keterangan

Jumlah

Total

Satu Daerah

28

53

Beda Daerah

14

Beda Daerah (Dalam
lingkup Ternate)

1

<1.000.000

2

1.000.000-2.500.000

15

2.5000.000-5.000.000

25

> 5.000.000

11

53
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Data terkait urutan dan usia perkawinan dapat dilihat di tabel 12.
Tabel 12.
Deskripsi Responden Penelitian berdasarkan Usia Perkawinan

Usia Perkawinan

Keterangan

Jumlah

Total

1-5

16

53

6-10

14

11-15

14

16-20

9

Data terkait jumlah anak yang dimiliki responden dapat dilihat pada tabel
13.
Tabel 13.
Deskripsi Responden Penelitian berdasarkan Jumlah anak

Jumlah Anak

Keterangan

Jumlah

Total

1

18

53

2

16

3

18

4

1

5

-
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3. Deskripsi Data Penelitian
Peneliti membandingkan antara mean empiris dan mean teoritis agar
memperoleh informasi mengenai skor subjek di masing-masing variabel
penelitian. Data perbandingan mean empiris dan mean teoritis dapat dilihat
pada tabel 14.
Tabel 14.
Deskripsi Data Penelitian
Skala

Kepuasan
Perkawinan
Work-life
balance

N

53

Skor
Min
21

53

32

Teoritis
Skor Mean
Max
84
52,5

8,75

Skor
Min
50

128

13,33

80

80

SD

Empiris
Skor Mean
Max
81
67,57

6,921

117

9,082

96,83

SD

Hasil analisis deskriptif pada tabel 14 menunjukkan bahwa pada variabel
kepuasan perkawinan diperoleh mean empiris sebesar 67,57 dan mean teoritis
sebesar 52,5 dengan signifikansi

sebesar 0,000 (p≤0,05). Pada variabel

keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) didapatkan mean empiris
sebesar 96,83 dan mean teoritis sebesar 80 dengan signifikansi sebesar 0,000
(p≤0,05). Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara mean teoritis dan
mean empiris pada kedua variabel karena memiliki nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memiliki
keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) dan kepuasan perkawinan
yang tergolong tinggi.
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4. Analisis Data Penelitian
4.1

Uji Asumsi
4.1.1

Uji Normalitas
Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan

teknik

Kolmogorov-Smirnov

Test

dengan

menggunakan program IBM SPSS Statistics for macbook versi
23. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 15.
Tabel 15.
Uji Normalitas

Kepuasan
Perkawinan
Work-life
Balance

Statistic
.086

Kolmogorov-Smirnov
df
53

Sig
.200*

.134

53

.019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 15 dapat
diketahui bahwa distribusi data variabel kepuasan perkawinan
normal, karena memiliki signifikansi sebesar 0.200. Hasil uji
normalitas menunjukkan bahwa pada variabel work-life
balance data berdistribusi tidak normal karena memiliki
signifikansi sebesar 0.019. Jika signifikansi lebih besar dari
0,05 maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi secara
normal.
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4.1.2

Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan test for
linearity dari program IBM SPSS for macbook versi 23.
Hasilnya dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16.
Hasil Uji Linearitas
Uji Linearitas
Kepuasan
(Combined)
Perkawinan
Linearity
Deviation From
Linearity
Work-life
Balance

F
3.345
63.464
.940

Sig
.002
.000
.560

Berdasarkan hasil yang dilakukan yang terlihat pada
tabel 16, didapatkan bahwa taraf signifikansi sebesar 0,000. Hal
tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara Kepuasan
pertkawinan dan Work-life balance mengikuti garis linear. Jika
signifikansi kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa
kedua variabel bersifat linier.
4.1.3

Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
korelasi Spearman’s rho karena data tidak berdistribusi normal
pada program IBM SPSS for macbook versi 23. Uji korelasi
menggunakan One-tailed karena hipotesis di penelitian ini
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sudah diketahui arah korelasinya. Hasil analisis tersebut dapat
dilihat pada tabel 17.
Tabel 17.
Hasil Uji Hipotesis

Kepuasan
Perkawinan

Spearman
Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Work-life
balance
0,718**

Kesimpulan
Korelasi positif
dan signifikan

.000
53

Hasil analisis yang terdapat pada tabel 17 menunjukkan korelasi
sebesar 0,718 dengan taraf signifikansi p = 0,000 (p≤0,01). Hal tersebut
menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara worklife balance dengan kepuasan perkawinan. Dengan demikian, hipotesis
dalam penelitian ini diterima.
Untuk mengetahui apakah tafsiran terhadap koefisien korelasi yang
dihasilkan besar atau kecil, dapat dilihat dengan analisis korelasi yaitu
koefisien determinasi (r2). Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan
sebesar 0,50. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya sumbangan dari
variabel work-life balance sebesar 50% terhadap kepuasan perkawinan.
Selanjutnya, masih ada 50% terhadap kepuasan perkawinan dari faktor
atau variabel yang lain.
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5. Analisis Data Penelitian Tambahan
Peneliti melakukan analisis tambahan untuk memperkaya data
penelitian, sebagai berikut:
5.1

Korelasi

masing-masing

komponen

work-life

balance

dengan

kepuasan perkawinan.
Hasil dari uji korelasi komponen work-life balance dengan kepuasan
perkawinan dapat dilihat pada tabel 18.
Tabel 18.
Uji Korelasi Komponen Work-life balance dan kepuasan perkawinan.
Waktu Ketegangan Energi Perilaku Kesimpulan
Kepuasan
Perkawinan
Terdapat
Spearman
**
**
**
**
korelasi
Correlation
.642
.583
.654
.141
positif
dan
Sig. (1-tailed)
signifikan
.000
.000
.000
.156
N
53
53
53
53
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien
korelasi untuk komponen waktu dengan variabel kepuasan perkawinan
adalah 0,642 dengan signifikansi 0,000. Analisis data tersebut
menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara
komponen waktu dan variabel kepuasan perkawinan. Koefisien
korelasi untuk komponen energi dengan variabel kepuasan perkawinan
adalah 0,654 dengan taraf signifikansi 0,00. Analisis data tersebut
membuktikan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara
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komponen energi dan kepuasan perkawinan. Pada komponen perilaku
dan variabel kepuasan perkawinan dengan koefisien korelasi 0,141
dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut membuktikan bahwa ada
hubungan positif dan signifikan antara perilaku dan kepuasan
perkawinan. Komponen yang terakhir yaitu ketegangan dengan
koefisien sebesar 0,583 dengan signifikansi 0,000. Hasil analisis data
ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif
antara komponen ketegangan dan kepuasan perkawinan. Dari data
yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
komponen waktu yang memiliki koefisien korelasi yang tertinggi
dibandingkan komponen yang lain.
5.2

Perbedaan kepuasan perkawinan ditinjau dari asal daerah.
Hasil uji beda kepuasan perkawinan dilihat dari asal daerah, dapat
dilihat pada tabel 19.
Tabel 19.
Uji beda mean kepuasan perkawinan berdasarkan asal daerah.
t-test for Equality of Kesimpulan
Means
Asal
N
Mean
Sig. (2Mean
Daerah
tailed) Differences
Satu
28
67,96
.662
Tidak
daerah
.844
terdapat
Beda
25
67,12
.664
perbedaan
daerah
signifikan
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Data pada tabel 19

menunjukkan mean differences sebesar 0,844

dengan nilai p pada data satu daerah sebesar 0,662 dan nilai p pada
data beda daerah sebesar 0,664. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara responden yang memiliki asal daerah
yang sama dengan pasangan, maupun yang berbeda daerah dengan
pasangan.
B. PEMBAHASAN
1. Hubungan antara work-life balance dan kepuasan perkawinan pada istri
yang bekerja
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada
hubungan yang positif dan signifikan antara variabel keseimbangan kehidupankerja (work-life balance) dengan kepuasan perkawinan, maka hipotesis
penelitian yang dipaparkan diterima. Istri yang memperoleh nilai yang semakin
tinggi dalam hal keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) maka
kepuasan perkawinannya juga semakin tinggi, sebaliknya istri yang
memperoleh nilai semakin rendah dalam keseimbangan kehidupan-kerja
(work-life balance) maka semakin rendah pula kepuasan perkawinan yang
dirasakan oleh mereka.
Penelitian ini membuktikan bahwa work-life balance memiliki peranan
penting dalam kepuasan perkawinan istri. Hal tersebut memperkuat hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saginak dan Saginak (2005) yang
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menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan berhubungan secara signifikan
dengan bagaimana pasangan suami istri berkomunikasi atau menegosiasikan
tuntutan pekerjaan dan keluarga serta tanggung jawab mereka.
Keseimbangan kehidupan-kerja dibutuhkan ketika seorang individu
memiliki peran lebih dari satu, yaitu bekerja sekaligus mengurus keluarga.
Individu yang lebih menjaga antara keseimbangan kehidupan-kerjanya dengan
kehidupan pribadinya adalah individu yang lebih mengutamakan kesejahteraan
psikologis, yang tidak hanya mengejar hal-hal yang berkaitan kekayaan semata
(Brough, Kalliath & Westman, 2009). Fisher dan Layte (2002) menyebutkan
bahwa pekerjaan yang melebihi aktivitas lain diluar pekerjaan memiliki
implikasi terhadap kualitas hidup dan work-life balance.
Work-life balance dapat tercapai ketika individu mampu untuk membagi
energi serta waktu yang dimiliki tidak hanya untuk kehidupan pekerjaan, tetapi
juga untuk kehidupan lain di luar pekerjaan serta memenuhi kebutuhan
individu di dalam kehidupan selain pekerjaan dan kehidupan pekerjaan.
Individu yang dapat mencapai keseimbangan kehidupan-kerja (work-life
balance) akan menguntungkan pihak keluarga sehingga dapat mencapai
kepuasan di dalam kehidupan perkawinannya (Carlson, Grzywacz, Kacmar, &
Wayne, 2006).
Istri yang bekerja lebih mengalami konflik dibandingkan dengan laki-laki,
hal tersebut dikarenakan istri memiliki peran yang berbeda di dalam keluarga
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sehingga Work-life balance pada istri yang bekerja sangat membutuhkan
perhatian besar. Fokus dalam penelitian ini adalah kepuasan perkawinan pada
istri yang bekerja. Menurut Devi dan Kumari (2013), perjuangan wanita dalam
menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan tuntutan kehidupan pribadi
lebih besar daripada laki-laki (Devim & Kumari 2013). Istri yang bekerja
memiliki beban yang lebih berat, ketika istri yang perjuangannya lebih besar
maka ia dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di kantor maupun di
rumah, sehingga dituntut untuk memiliki keseimbangan kehidupan-kerja
(work-life balance) agar dapat mencapai kepuasan perkawinan.
Dalam penelitian ini, istri yang dapat menyeimbangkan kehidupan
pekerjaan dan keluarga memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi. Hal
tersebut dapat tercapai karena responden bersama pasangan dapat memenuhi
lima area kepuasan perkawinan seperti yang diperoleh saat FGD dilakukan
yaitu komunikasi, waktu luang, pengaturan keuangan, kepribadian dan resolusi
konflik. Hasil FGD dalam hal komunikasi menunjukkan bahwa mereka merasa
senang jika komunikasi bersama pasangan berjalan lancar. Hal tersebut
menunjukkan bahwa komunikasi berperan penting dalam relasi responden
dengan pasangan di kehidupan perkawinan. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Nurmaya (2016) yang menemukan bahwa komunikasi yang efektif
akan menghasilkan kepuasan di dalam kehidupan perkawinan. Selain itu,
komunikasi juga memiliki peranan penting dalam keseimbangan kehidupan-
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kerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Clark (2002)
bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan
kehidupan-kerja keluarga.
Hasil FGD dalam hal waktu luang menunjukkan bahwa responden
menghabiskan waktu luang dengan pasangan dan anak, seperti membantu anak
mengerjakan pekerjaan rumah dan makan di luar bersama pasangan. Hal ini
sejalan dengan temuan Holman; Holman dan Jacquart; Miller; Orthner; Smith,
Snyder, dan Monsma (dalam Johnson, Zabriskie, & Hill, 2006) menemukan
bahwa pasangan suami istri yang menghabiskan waktu luang bersama, lebih
puas dengan kehidupan perkawinannya dibandingkan dengan pasangan suami
istri yang tidak menghabiskan waktu luang bersama.
Hasil FGD dalam hal pengaturan keuangan dan resolusi konflik
menunjukkan bahwa responden cenderung puas dengan pola pengaturan
keuangan di keluarga karena responden dan pasangan sama-sama mengelola
keuangan mereka, tetapi ada juga yang merasa puas karena mengelola
keuangan sendiri. Terkait resolusi konflik, responden bersama pasangan
mampu mengatasi masalah secara bersama-sama yaitu dengan berdiskusi dan
saling memberikan masukan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan temuan
penelitian yang dilakukan oleh Srisusanti dan Zulkaida (2013) bahwa
pengaturan keuangan dan kemampuan menghadapi konflik adalah faktor yang
memengaruhi kepuasan perkawinan.
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Selain komunikasi, terdapat area lain yang berperan dalam keseimbangan
kehidupan-kerja (work-life balance) dan kepuasan perkawinan yaitu resolusi
konflik dan kepribadian. Kedua area tersebut memiliki peran yang besar dalam
kepuasan perkawinan, hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan
oleh Schneewind dan Gerhard (2002) bahwa kepribadian dan resolusi konflik
adalah faktor pendukung terhadap tingkat kepuasan perkawinan.
2. Komponen Waktu Sebagai Komponen Work-Life Balance yang Paling
Besar Korelasinya dengan Kepuasan Perkawinan
Hasil analisis korelasi yang dilakukan antara komponen-komponen dari
work-life balance dengan kepuasan perkawinan menunjukkan masing-masing
dari komponen tersebut memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan
variabel kepuasan perkawinan. Hubungan yang positif dan signifikan antara
komponen waktu dengan kepuasan perkawinan menggambarkan bahwa ketika
individu dapat menyeimbangkan serta membagi waktu dengan baik antara
kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan, maka individu dapat
mencapai keharmonisan di dalam kehidupan perkawinannya.
Hasil analisis korelasi antara komponen-komponen work-life balance
dengan kepuasan perkawinan menunjukkan bahwa komponen waktu memiliki
korelasi paling tinggi dibandingkan dengan ketiga komponen lainnya. Definisi
dari komponen waktu menurut Fisher (dalam Novelia, 2013) adalah seberapa
banyak waktu yang digunakan untuk bekerja dengan waktu yang digunakan
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untuk aktivitas diluar pekerjaan secara seimbang. Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Mckenry dan Walters (dalam Putri & Respati, 2009)
menyebutkan

bahwa ibu yang bekerja merasa bahagia bila ia dapat

menyelaraskan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarga secara
harmonis. Keselarasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar
pekerjaan membuat istri mampu membagi waktu untuk peran yang berbedabeda secara seimbang, sehingga dapat menjadi optimal pada semua peran dan
dapat mencapai kepuasan perkawinan.
Kepuasan perkawinan dapat diraih ketika keluarga dengan istri yang
bekerja dapat merasakan adanya keseimbangan dalam menjalankan kewajiban
dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pekerjaan. Dengan keseimbangan
tersebut, akan mendorong pasangan untuk lebih mengelola waktu dengan baik
serta membentuk strategi guna untuk menunjang keseimbangan waktu antara
kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan.
Pada kehidupan perkawinan, pasangan suami istri banyak menghabiskan
waktu dan energi untuk menumbuhkan kepuasan di dalam kehidupan
perkaiwnannya (Sukmawati, 2014). Dalam kehidupan perkawinan, pentingnya
komponen waktu pada istri yang bekerja ialah dapat membagi waktu di tengahtengah kesibukan dan meluangkan waktu bersama pasangan, istri yang dapat
memanfaatkan waktu dengan baik bersama pasangan dengan melakukan hal-
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hal yang menyenangkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kepuasan di
dalam kehidupan perkawinannya.
Selain komponen waktu, komponen energi juga memiliki hubungan yang
positif dan signifikan dengan kepuasan perkawinan. Wanita yang bekerja
sudah menjadi hal yang lazim zaman sekarang. Peran ganda yang dimiliki oleh
istri yang bekerja berpengaruh terhadap kehidupan perkawinannya. Perbedaan
dari

masing-masing

peran

akan

menimbulkan

kompetisi

di

dalam

menggunakan energi dan waktu (Darmawan, Silviandari & Susilawati, 2015),
hal tersebut juga sejalan dengan hasil analisis korelasi pada komponen energi
dengan kepuasan perkawinan yang berhubungan positif dan signifikan.
3. Kepuasan Perkawinan Responden Penelitian
Responden di dalam penelitian ini memiliki keseimbangan kehidupankerja (work-life balance) dan kepuasan perkawinan yang tergolong tinggi. Hal
ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Azeez (2013) tentang wanita
yang bekerja dan kepuasan perkawinan. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa sebagian besar responden memiliki kepuasan di dalam kehidupan
perkawinannya, kepuasan perkawinan responden memiliki memiliki korelasi
yang signifikan dengan area-area kepuasan perkawinan diantaranya area saling
berbagi, saling pengertian, bertanggung jawab, kasih sayang, kesetiaan dan
kepercayaan. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa responden yang
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tidak memiliki korealsi yang signifikan dengan area-area tersebut, cenderung
kurang memiliki kepuasan di dalam kehidupan perkawinannya.
Istri yang bekerja di luar rumah pada dasarnya memiliki kehidupan
perkawinan yang positif daripada efek negatif di dalam kehidupan perkawinan
(Ahmed, Nirmala, Reddy, Siddaramu & Vranda, 2010). Hal tersebut
memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Long (dalam Pujiastuti &
Retnowati, 2004) bahwa istri yang bekerja menunjukkan tingkat kepuasan
perkawinan yang lebih tinggi, karena istri yang bekerja memiliki ruang lingkup
sosial yang lebih banyak, memiliki harga diri yang tinggi serta berpenghasilan
sendiri.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan dalam hal kepuasan perkawinan antara responden yang memiliki
asal daerah yang sama dengan pasangan, maupun yang berbeda daerah dengan
pasangan. Artinya, tempat asal daerah tidak berhubungan dengan kepuasan
perkawinan. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri yang memiliki asal
daerah yang sama maupun berbeda daerah dapat menyatukan persepsi terkait
suatu hal dan dalam memecahkan masalah dengan baik, sehingga
menghasilkan pola komunikasi dan pemecahan masalah yang baik.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara work life balane
dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara work-life
balance dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Semakin tinggi nilai
dari keseimbangan kehidupan-kerja maka semakin tinggi kepuasan perkawinan
pada istri yang bekerja, sebaliknya semakin rendah keseimbangan kehidupan kerja
(work-life balance) yang dimiliki individu, maka semakin rendah kepuasan
didalam kehidupan perkawinannya.
B. KETERBATASAN PENELITIAN
Keterbatasan pada penelitian ini terdapat hal yang tidak dikontrol oleh
peneliti, yaitu status suami sebagai faktor yang memengaruhi pekerjaan suami dan
istri tidak dibahas. Selain itu, penelitian ini hanya terpaku pada dua kantor dengan
jumlah responden yang tidak banyak, sehingga data yang didapat oleh peneliti
menjadi minim.
C. SARAN
1. Bagi Istri yang Bekerja
Pada istri yang bekerja diharapkan dapat mempertahankan dengan baik
keselarasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan
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sehingga kepuasan perkawinannya tetap terjaga. Selain itu, istri dapat
membuat strategi guna mendukung keseimbangan kehidupan-kerja dan diluar
pekerjaan agar terhindar dari konflik yang akan terjadi ketika tidak dapat
mencapai

keseimbangkan

kehidupan

pekerjaan-keluarga

serta

dalam

pembagian peran harus membuat kesepakatan dari kedua belah pihak agar
terjadi kesetaraan dalam pembagian peran.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebaiknya peneliti selanjutnya berusaha untuk mendapatkan izin masuk ke
dalam kantor agar proses pengambilan data dapat dipantau langsung oleh
peneliti. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas
responden penelitian agar lebih representatif sehingga membuat hasil
penelitian menjadi lebih kaya.
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Lampiran 1. Lampiran tabel daftar pertanyaan kepuasan perkawinan untuk
FGD

Aspek
Kognitif

Konteks
Kepribadian

Resolusi
Konflik

Pengaturan
Keuangan

Indikator
Pertanyaan
1. Menyukai
1. Dari skala 1-10
pribadi
seberapa puas ibu
pasangan
terhadap sikap dari
2. Menerima
pasangan ibu?
pasangan apa
2. Mengapa memilih
adanya
angka tersebut?
3. Menganggap
pasangan
sebagai teman
baik
1. Keterbukaan
1. Permasalahan
pasangan dalam
apa saja yang
menyadari dan
biasa
terjadi
memecahkan
dalam hubungan
masalah.
perkawinan?
2. Tingkat
2. Bagaimana anda
kepuasan dalam
menyelesaikan
cara
masalah
memecahkan
tersebut?
masalah.
3. Apakah
anda
merasa
puas
dengan
penyelesaian
masalah
tersebut?
Mengapa?
1. Kepuasan
dengan keadaan
ekonomi.
2. Kepuasan
dengan
pengaturan
keuangan.

1. Bagaimana cara
anda
dan
pasangan
mengatur
pemasukan dan
pengeluaran?
2. Dari
1-10
seberapa
puas
anda
terkait
pengaturan
keuangan?
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Mengapa?

Afektif

Pola
Pengasuhan

1. Kesepakatan
tentang
mendisiplinkan
anak.
2. Kesesuaian
tujuan dan nilainilai
yang
diinginkan
untuk anak.
3. Kepuasan dalam
mengasuh anak.

1. Bagaimana cara
anda
dan
pasangan dalam
mendidik anak
anda?
2. Bagaimana
perasaan
anda
mengenai
cara
pasangan
mengasuh anak?
3. Apakah
anda
puas dengan pola
pengasuhan anda
dan pasangan?

Waktu
luang

1. Aktivitas sosial
versus aktivitas
pribadi.
2. Penggunaan
waktu
luang
untuk aktivitas
bersama.
3. Kepuasan
dengan waktu
luang
yang
dihabiskan
bersama.

1. Ketika anda dan
pasangan
memiliki waktu
luang, kegiatan
apa
yang
dilakukan?
2. Dari skala 1-10
seberapa
puas
anda
dengan
kegiatan
yang
dilakukan?
Mengapa?

Komunikasi

1. Tingkat
kenyamanan
individu dalam
berbagai emosi
dan keyakinan
atau pendapat.
2. Perasaan
dipahami oleh
pasangan.
1. Kepuasan
dengan ekspresi
kasih
sayang
oleh pasangan.

1. Bagaimana
perasaan
ibu
ketika
berkomunikasi
dengan suami?
2. Alasannya?

Hubungan
seksual

1. Bagaimana
perasaan
anda
mengenai
hubungan atau
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2. Kenyamanan
terhadap tingkah
laku seksual.

aktivitas seksual
ibu
selama
perkawinan
hingga saat ini?
2. Apakah pernah
pasangan anda
menunjukkan
kasih
sayang
melalui
perilakunya?
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Lampiran 2. Lampiran tabel daftar pertanyaan work-life balance untuk FGD

Komponen
Waktu

Indikator
Keseimbangan waktu.

Pertanyaan
1. Berapa
banyak
waktu
yang
dihabiskan untuk
bekerja?
2. Bagaimana cara ibu
membagi
waktu
antara
pekerjaan
dan keluarga?

Ketegangan

Kecemasan, tekanan dan
sulit berkonsentrasi.

1. Jika di rumah ada
kewajiban
yang
lebih
penting
dibandingkan
di
kantor, bagaimana
anda
memprioritaskan
kedua
pilihan
tersebut?
2. Mengapa
demikian?

Energi

Kemampuan melakukan
pekerjaan dan keluarga.

1. Mana yang lebih
banyak
menyita
energi anda? Saat
bekerja
atau
mengurusi
keluarga?
2. Anda merasa lebih
banyak
menghabiskan
waktu dan tenaga
anda di rumah atau
di pekerjaan?

Perialku

Pencapaian goal dalam
pekerjaan dan goal dalam
keluarga.

1. Bagaimana
anda
menjalani
kehidupan seharihari saat anda di
kantor
dan
di
rumah?
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2. Bagaimana
aktivitas
anda
sehari-hari dalam
bekerja dan di
rumah?
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Lampiran 3. Form Penilaian Validitas Isi Skala Kepuasan Perkawinan

PENILAIAN VALIDITAS ISI
KEPUASAN PERKAWINAN
(MARITAL SATISFACTION)

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
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Yang terhormat
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Yang berpartisipasi dalam penelitian ini

Dengan hormat,
Kami mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma yang beridentitas di bawah
ini:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ida Ayu Indri Novirayanthi
Ken Sulanjari
Devita Prasetyo Wati
Katarina Novita Sari
Nazirah Adhania
Monica Sindhi VPD
Gisela Anggraida D.
Igan Evanglista Tarigan

(129114012)
(129114036)
(129114109)
(129114127)
(129114143)
(129114150)
(129114170)
(129114171)

Meminta bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi penilaian
validasi isi item ―Kepuasan Perkawinan‖ dalam rangka tugas akhir kami. Validitas isi
item yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah taraf sejauh mana isi item relevan dengan
atribut psikologis yang diukur (kepuasan perkawinan).
Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I
untuk mengisi penilaian validitas isi item ini.

Hormat kami,

Kelompok Kepuasan Perkawinan
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PERNYATAAN KESEDIAAN
Saya bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

NIM

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengisi penilaian validitas isi dengan
sukarela tanpa paksaan dari pihak tertentu demi membantu terlaksananya penelitian.

Yogyakarta, … Februari 2017

(……………………………..)
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Atribut Psikologis
Kepuasan
Perkawinan
(Marital Satisfaction):
Penilaian dan perasaan
positif individu terhadap
kehidupan perkawinan yang
meliputi beberapa konteks
dalam perkawinan.

Konteks/Dimensi
Kepribadian:
Pada konteks ini menjelaskan mengenai penilaian
individu terhadap sifat-siat pasangan dan perilaku
dalam perkawinan.
Indikator:
1. Menyukai pribadi pasangan.
2. Menerima pasangan apa adanya.
3. Menganggap pasangan sebagai teman baik.
Komunikasi:
Pada konteks ini menjelaskan mengenai perasaan
individu terhadap kehadiran percakapan, kontak fisik,
senyuman, dan keterbukaan komunikasi yang terjadi.
Indikator:
1. Merasa nyaman dalam berbagi emosi dan
keyakinan atau pendapat.
2. Merasa dipahami oleh pasangan.
Resolusi Konflik:
Pada konteks ini berfokus pada keterbukaan
pasangan untuk menyadari dan menyelesaikan
masalah serta strategi yang digunakan untuk
menyelesaikan perdebatan.
Indikator:
1. Keterbukaan pasangan dalam menyadari dan
memecahkan masalah.
2. Keterampilan dalam menemukan solusi.
Pengaturan Keuangan:
Pada konteks ini berfokus pada sikap dan
kekhawatiran
mengenai
masalah
pengaturan
ekonomi.
Indikator:
1. Menerima keadaan ekonomi keluarga.
2. Kesepakatan dalam mengatur keuangan.
Waktu Luang:
Pada konteks ini mengkaji mengenai preferensi untuk
menghabiskan waktu luang.
Indikator:
1. Aktivitas sosial versus aktivitas pribadi.
2. Menggunakan waktu luang untuk aktivitas
bersama.
3. Kesepakatan dalam menghabiskan waktu
luang bersama.
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Hubungan Seksual:
Pada konteks ini menjelaskan tentang perasaan
pasangan mengenai afeksi dan hubungan seksual.
Indikator:
1. Merasa nyaman terhadap tingkah laku
seksual.
2. Merasa dapat mengekspresikan kasih sayang
kepada pasangan.
Pola Pengasuhan:
Pada konteks ini menjelaskan mengenai penilaian
dan perasaan tentang memiliki dan cara
membersarkan anak.
Indikator:
1. Kesepakatan tentang mendisiplinkan anak.
2. Kesepakatan dalam mengasuh anak.
3. Keterbukaan komunikasi dengan anak.
Tugas anda adalah sebagai berikut:

a. Terhadap setiap item berikut ini, berikanlah penilaian anda terkait taraf
relevansinya.
b. Yang dimaksud taraf relevansi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah
taraf sejauh mana item yang bersangkutan mencerminkan atribut psikologis
atau komponen atribut psikologis yang hendak diukur. Relevansi ini tercermin
dari kesesuaian isi item dengan definisi konseptual tentang atribut psikologis
atau komponen atribut psikologis yang diukur.
c. Untuk memberikan penilaian terhadap taraf relevansi item, gunakanlah skala
penilaian berikut:
1 = Tidak relevan
2 = Kurang relevan
3 = Relevan
4 = Sangat relevan
d. Nyatakanlah penilaian anda dengan cara memberikan centang (
e. Berikanlah saran perbaikan pada kolom yang telah disediakan apabila
menurut anda item-item yang tersedia tidak atau kurang relevan.
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Kepuasan Perkawinan

Konteks

Indikator

Kepribadian

a. Menyukai
Pribadi
Pasangan
b. Menerima
pasangan apa
adanya
c. Menganggap
pasangan
sebagai
teman baik

Resolusi
Konflik

Item

1. Pasangan saya
merupakan orang
yang pengertian. (F)
2. Saya
menerima
kekurangan
pasangan saya. (F)
3. Pasangan saya
terlalu banyak
menuntut. (U)
4. Pasangan saya sulit
memaafkan
kesalahan yang saya
lakukan. (U)
5. Saya merasa senang
ketika pasangan
memuji saya. (F)
6. Saya merasa lega
ketika
pasangan
terbuka
dengan
saya. (F)
7. Saya merasa kesal
ketika pasangan
tidak bertanggung
jawab. (U)
8. Saya merasa lelah
dengan
perilaku
pasangan
yang
kurang
menyenangkan. (U)
a. Keterbukaan 1. Saya dan pasangan
pasangan
terbuka dalam
dalam
menyadari adanya
menyadari
masalah. (F)
dan
2. Ketika
terjadi
memecahkan
masalah saya dan
masalah
pasangan berusaha
b. Ketrampilan
menyelesaikan
dalam
bersama-sama. (F)

Taraf Relevansi
1 2 3 4

Saran
Perbaikan
Item
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menemukan
solusi

Pengaturan
Keuangan

a. Menerima
keadaan
ekonomi
keluarga
b. Kesepakatan
dalam
mengatur
keuangan

3. Saya dan pasangan
memiliki cara yang
berbeda dalam
menyelesaikan
masalah. (U)
4. Saya dan pasangan
kurang baik dalam
memecahkan
masalah
secara
bersama-sama. (U)
5. Saya merasa senang
ketika saya bisa
berdiskusi dengan
pasangan terkait
masalah yang ada.
(F)
6. Saya merasa lega
ketika menemukan
solusi terbaik atas
masalah yang ada.
(F)
7. Saya merasa
tertekan ketika ada
masalah. (U)
8. Saya merasa sedih
ketika
pasangan
saya mengabaikan
masalah
diantara
kami. (U)
1. Saya dan pasangan
memiliki
manajemen
keuangan yang
baik. (F)
2. Saya dan pasangan
sepakat dengan cara
kami
mengaturkeuangan.
(F)
3. Saya dan pasangan
memiliki
manajemen
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4.

5.

6.

7.

8.

Pola
Pengasuhan

keuangan yang
baik. (U)
Saya dan pasangan
sepakat dengan cara
kami
mengatur
keuangan. (U)
Saya merasa
bahagia dengan
pengaturan
keuangan kami. (F)
Saya merasa tenang
ketika kami tidak
memiliki hutang (F)
Saya merasa sedih
ketika pasangan
tidak terbuka
dengan keuangan.
(U)
Saya
merasa
jengkel
ketika
pasangan
saya
boros (U)

a. Kesepakatan 1. Pasangan saya sabar
tentang
dalam mendidik
mendisiplink
anak. (F)
an anak
2. Saya memiliki pola
b. Kesepakatan
asuh yang sesuai
dalam
dengan kebutuhan
mengasuh
anak saya. (F)
anak
3. Pasangan saya
c. Keterbukaan
mendidik anak
komunikasi
dengan cara yang
dengan anak
keras. (U)
4. Saya belum bisa
mendidik anak saya
dengan baik. (U)
5. Saya senang karena
saya dan pasangan
sepakat dalam hal
mendidik anak. (F)
6. Saya lega ketika
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7.

8.

Waktu
Luang

a. Aktifitas
sosial versus
aktifitas
pribadi
b. Menggunaka
n
waktu
luang untuk
aktifitas
bersama
c. Kesepakatan
dalam
menghabiska
n
waktu
luang
bersama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

pola pengasuhan
sesuai dengan
kebutuhan anak. (F)
Saya merasa sedih
ketika harus
mendidik anak
sendiri. (U)
Saya merasa
kecewa ketika
pasangan
membentak anak.
(U)
Saya menikmati
waktu bersama
pasangan. (F)
Pasangan
menyempatkan diri
untuk
menghabiskan
waktu bersama. (F)
Pasangan tidak
memiliki waktu
untuk saya. (U)
Pasangan
saya
menghabiskan
waktunya dengan
teman-temannya.
(U)
Saya tidak bosan
ketika bersama
pasangan. (F)
Saya merasa senang
ketika beraktivitas
bersama pasangan.
(F)
Saya merasa
kesepian ketika
tidak bisa
mengahabisakan
waktu dengan
pasangan. (U)
Saya merasa kesal
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Komunikasi a. Merasa
1.
nyaman
dalam
berbagi
emosi dan
keyakinan
2.
atau
pendapat
b. Merasa
dipahami
3.
oleh
pasangan
4.

5.

6.

7.

8.

ketika
pasangan
membatalkan
janjinya
dengan
saya. (U)
Saya merasa
pasangan
memahami apa
yang saya
sampaikan. (F)
Saya bisa bercerita
tentang
apapun
dengan
pasangan
saya (F)
Pasangan tidak
menghubungi saya
ketika ia berada di
luar rumah. (U)
Pasangan
mengalihkan
pembicaraan ketika
kami
sedang
mengobrol. (U)
Saya senang ketika
pasangan
melibatkan saya
dalam mengambil
keputusan. (F)
Saya merasa senang
ketika
pasangan
memberikan
tanggapan tentang
apa
yang
saya
ceritakan. (F)
Saya merasa kesal
ketika pasangan
memotong
pembicaraan saya.
(U)
Saya merasa sedih
karena
pasangan
tidak
menangkap
apa
yang
saya
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Hubungan
Seksual

a. Merasa
nyaman
terhadap
tingkah laku
seksual
b. Merasa
dapat
mengekspres
ikan kasih
sayang
kepada
pasangan

katakan. (U)
1. Pasangan
menyentuh saya
dengan penuh cinta.
(F)
2. Pasangan
dapat
memenuhi
kebutuhan seksual
saya. (F)
3. Saya jenuh dengan
aktivitas seksual
kami. (U)
4. Saya tidak suka
ketika
pasangan
memaksa
berhubungan
seksual (U)
5. Saya senang karena
pasangan saya dapat
menunjukkan kasih
sayang dengan cara
yang saya suka. (F)
6. Saya merasa senang
ketika
pasangan
saya mencium saya.
(F)
7. Saya merasa sedih
ketika pasangan
menolak
berhubungan
seksual dengan
saya. (U)
8. Saya merasa sedih
ketika saya tidak
bisa
memenuhi
kebutuhan seksual
pasangan.(U)
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Lampiran 4. Form Penilaian Validitas Isi Skala Work life Balance

PENILAIAN VALIDITAS ISI
Work Life Balance

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
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Yang Terhormat
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Yang berpartisipasi dalam penelitian ini

Dengan hormat,
Saya Nazirah Adhania adalah mahasiswa tingkat akhir mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi
mengenai Hubungan Keseimbangan Kehidupan Kerja (Work-Life Balance) sebagai tugas
akhir dalam menjalani pendidikan.
Dalam rangka pengumpulan data, saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi
Validitas Isi Item yang terlampir. Alat ukur atau skala ini bertujuan untuk mengukur
Keseimbangan Kehidupan Kerja (Work-Life Balance) yang memiliki 64 butir pernyataan dan
4 Komponen. Definisi konseptual atribut psikologis beserta komponen-komponen atau
dimensinya adalah sebagai berikut:

Hormat Saya,

Nazirah Adhania
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

NIM/NIP

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengisi penilaian validitas isi
item dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak tertentu demi membantu
terlaksananya penelitian.

Yogyakarta, .. Februari 2017

(…………………………..)
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Atribut Psikologis
Komponen/Dimensi
Work-Life Balance (Keseimbangan Waktu :
Banyaknya waktu yang digunakan untuk
kehidupan kerja)
bekerja dibandingkan dengan waktu yang
digunakan untuk aktivitas lain di luar kerja.
Indikator : Keseimbangan Waktu
Ketegangan :
Meliputi kecemasan, tekanan, kehilangan
aktivitas
penting
pribadi
dan
sulit
mempertahankan atensi.
Indikator : Kecemasan, tekanan dan sulit
berkonsentrasi.
Energi :
Meliputi energi yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan yang diharapkan.
Energi merupakan sumber terbatas dalam diri
manusia
sehingga
apabila
individu
kekurangan energi untuk melakukan aktivitas,
maka dapat meningkatkan stress.
Indikator
:
Kemampuan
melakukan
pekerjaan dan keluarga.
Perilaku :
Meliputi adanya tindakan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Hal ini berdasarkan
keyakinan seseorang bahwa ia mampu
mencapai apa yang ia inginkan dalam
pekerjaannya dan tujuan pribadinya.
Indikator : Pencapaian goal dalam pekerjaan
dan goal keluarga.
Tugas anda adalah sebagai berikut:

a. Terhadap setiap item berikut ini, berikanlah penilaian Anda terkait taraf
relevansinya.
b. Yang dimaksud taraf relevansi adalah taraf sejauh mana item yang
bersangkutan mencerminkan atribut psikologis atau komponen atribut
psikologis yang hendak diukur. Relevansi ini tercermin dari kesesuaian isi
item dengan definisi konseptual tentang atribut psikologis atau komponen
atribut psikologis yang diukur.
c. Untuk memberikan penilaian terhadap taraf relevansi item, gunakanlah skala
penilaian berikut:
1 = Tidak relevan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

2 = Kurang relevan
3 = Relevan
4 = Sangat relevan
d. Nyatakanlah penilaian anda dengan cara memberikan tanda centang (
e. Berikanlah saran perbaikan pada kolom yang telah disediakan apabila
menurut anda item-item yang tersedia tidak atau kurang relevan.
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Keseimbangan Kehidupan Kerja:
Keseimbangan kehidupan kerja adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara
tuntutan pekerjaan dan tuntutan di luar pekerjaan agar mencapai sebuah kehidupan yang
harmonis.

Komponen

Indikato
r

Keseimb
Waktu :
Banyaknya
angan
waktu yang Waktu
digunakan
untuk
bekerja
dibandingkan
dengan
waktu yang
digunakan
untuk
aktivitas lain
di luar kerja.

No

Item

1

Saya
dapat
memanfaatkan waktu
dengan baik dalam
menyelesaikan tugas
pekerjaan
dan
kewajiban di keluarga.
(F)
Membagi
waktu
dengan baik dalam
pekerjaan
dan
keluarga
membawa
kesenangan
sendiri
dalam diri saya. (F)
Saya dapat membagi
waktu
antara
pekerjaan
dan
keluarga. (F)
Saya pulang ke rumah
tanpa membawa tugas
kantor. (F)
Saya memiliki cukup
waktu
bersama
keluarga
setelah
bekerja. (F)
Pekerjaan saya di
kantor membutuhkan
waktu yang banyak,
namun
tidak
menghalangi
saya
memenuhi tanggung
jawab keluarga. (F)
Saya adalah pribadi

2

3

4

5

6

7

Taraf Relevansi
1
2
3
4

Saran
Perbaik
an
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8

9

10

11

12

13

14

15

yang tepat waktu
dalam menyelesaikan
tugas kantor sehingga
tidak
membawa
pekerjaan ke rumah.
(F)
Jumlah jam kerja saya
tidak
mengganggu
waktu saya bersama
keluarga. (F)
Saya lebih memilih
menghabiskan waktu
di
kantor
dibandingkan
dirumah. (UF)
Jumlah waktu bekerja
membuat saya sulit
memenuhi tanggung
jawab dalam keluarga.
(UF)
Pekerjaan
saya
menyita banyak waktu
sehingga saya jarang
pergi rekreasi bersama
keluarga. (UF)
Saya sulit membagi
waktu
untuk
mengerjakan
tugas
kantor dan keluarga.
(UF)
Saya
tidak
dapat
menyelesaikan tugas
kantor sehingga saya
mengerjakannya
dirumah. (UF)
Tuntutan
pekerjaan
mempengaruhi
kehidupan
keluarga
saya. (UF)
Saya
menunda
melakukan hal-hal di
tempat kerja karena
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16

Ketegangan
:
Meliputi
kecemasan,
tekanan,
kehilangan
aktivitas
penting
pribadi dan
sulit
mempertahan
kan atensi.

Kecemas
an,
tekanan
dan sulit
berkonse
ntrasi.

1

2

3

4

5

6

7

tuntutan waktu saya di
rumah. (UF)
Kewajiban saya di
rumah mengganggu
saya dalam bekerja
tepat waktu. (UF)
Saya dapat fokus
dalam
bekerja
walaupun ada masalah
keluarga. (F)
Saya
tetap
akan
bekerja meskipun ada
masalah
dalam
keluarga atau pribadi.
(F)
Permasalahan
di
kantor
tidak
mempengaruhi
kehidupan
pribadi
saya. (F)
Tuntutan pekerjaan di
kantor
tidak
menghalangi
saya
dalam
menjalankan
aktivitas pribadi di
rumah. (F)
Saya
dapat
menjalankan
tugas
yang ada di rumah
dengan baik setelah
seharian bekerja. (F)
Saya merasa bahwa
masalah
pekerjaan
tidak
mengganggu
kehidupan
pribadi
saya. (F)
Saya
dapat
berkonsentrasi dalam
bekerja
meskipun
sedang suasana hati
saya sedang tidak
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baik. (F)
8

9

10

11

12

13

14

15

Tuntutan
sebagai
suami atau istri tidak
megganggu aktivitas
saya
yang
berhubungan dengan
pekerjaan. (F)
Saya akan absen ke
kantor ketika ada
masalah
keluarga.
(UF)
Ketika
banyak
masalah,
saya
cenderung
sulit
berkonsentrasi
bekerja. (UF)
Saya selalu bekerja
sehinga saya kurang
hadir di tengah-tengah
keluarga. (UF)
Saya terlalu fokus
bekerja sehingga saat
pulang ke rumah saya
langsung
istirahat.
(UF)
Pekerjaan yang berat
membuat saya tidak
bisa bersenang-senang
dengan keluarga (UF)
Pekerjaan
saya
menghasilkan
ketegangan
yang
membuat saya sulit
memenuhi
tugas
keluarga. (UF)
Tuntutan
sebagai
suami/istri
mengganggu aktivitas
yang
berhubungan
dengan
pekerjaan.
(UF)
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16

Energi :
Meliputi
energi yang
digunakan
untuk
mencapai
suatu tujuan
yang
diharapkan.
meningkatka
n stress.

Kemamp
uan
melakuk
an
pekerjaa
n
dan
keluarga.

1

2

3

4

5

6

7

8

Masalah
dengan
keluarga
dapat
mengganggu
saya
dalam melaksanakan
pekerjaan. (UF)
Masalah di kantor
tidak
mengganggu
kegiatan
saya
di
rumah. (F)
Saya
dapat
meluangkan
waktu
untuk makan bersama
keluarga saat jam
istirahat. (F)
Saya dapat menangani
dan
menyelesaikan
kesulitan
dalam
pekerjaan
saya
sehingga kehidupan
keluarga saya tidak
terganggu. (F)
Saya dapat melakukan
dengan baik pekerjaan
saya di kantor maupun
di rumah.. (F)
Kewajiban
saya
sebagai
suami/istri
tidak menyita energi
saya dalam bekerja.
(F)
Pekerjaan
saya
memberikan
saya
semangat
untuk
memenuhi kebutuhan
keluarga. (F)
Saya
memiliki
suasana hati yang baik
dalam bekerja ketika
tugas saya di rumah
berjalan dengan baik.
(F)
Saya semangat pulang
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9

10

11

12

13

14

15

ke rumah setelah
bekerja, karena akan
bertemu
dengan
keluarga. (F)
Saya sudah tidak bisa
melakukan
apa-apa
ketika
atasan
memberikan deadline
dan
mengganggu
kewajiban saya di
rumah. (UF)
Saya merasa tidak
nyaman
ketika
pekerjaan kantor yang
belum terselesaikan
dan
saya
harus
membawanya
ke
rumah. (UF)
Ketika
saya
mengalami kesulitan
dalam bekerja, saya
akan meminta solusi
dari
atasan
serta
keluarga saya. (UF)
Saya merasa lelah
dengan pekerjaan di
kantor sehingga tugas
di rumah tidak saya
lakukan. (UF)
Saya merasa kesulitan
menjalankan
tugas
dari
kantor
dan
kewajiban saya di
rumah. (UF)
Pekerjaan saya banyak
menyita energi saya
sehingga mengganggu
kegiatan
saya
di
rumah
dengan
keluarga. (UF)
Kehidupan

pribadi
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16

Perilaku :
Keyakinan
seseorang
bahwa
ia
mampu
mencapai
apa yang ia
inginkan
dalam
pekerjaannya
dan
tujuan
pribadinya.

Pencapai
an goal
dalam
pekerjaa
n
dan
goal
keluarga.

1

2

3

4

5

6

menguras energi saya
untuk bekerja. (UF)
Ketika saya lelah
pulang kerja, saya
cenderung
lekas
beristirahat dan tidak
menghiraukan
keluarga saya. (UF)
Saya
dapat
menyelesaikan
kewajiban
dirumah
sebelum
saya
berangkat ke kantor.
(F)
Saya mampu untuk
mengembangkan
kantor
tanpa
mengurangi
waktu
bersama keluarga. (F)
Permasalahan saya di
kantor, tidak memberi
dampak terhadap cara
saya berelasi bersama
keluarga. (F)
Saya
harus
bisa
melakukan
yang
terbaik
dalam
pekerjaan
demi
kelangsungan hidup
keluarga. (F)
Saya berusaha untuk
menjalankan
dan
memberikan
yang
terbaik untuk keluarga
dan pekerjaan saya.
(F)
Saya senang ketika
mengerjakan
pekerjaan dengan baik
sehingga kebutuhan
keluarga
terpenuhi.
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(F)
7

8

9

10

11

12

13

Saya merasa puas
ketika menyelesaikan
pekerjaan kantor dan
pekerjaan di rumah
dengan baik. (F)
Saya
dapat
menjalankan
kebutuhan pekerjaan
dengan baik tanpa
mengganggu
kepentingan keluarga.
(F)
Tuntutan
pekerjaan
yang banyak membuat
kinerja saya menurun
dan berdampak pada
relasi saya dengan
keluarga. (UF)
Saya merasa lelah
ketika banyak tuntutan
keluarga
yang
berpengaruh terhadap
kinerja saya dalam
bekerja. (UF)
Pertengkaran
atau
masalah yang ada di
keluarga
memepngaruhi kinerja
saya di kantor. (UF)
Saya merasa tidak
maksimal
dalam
melakukan pekerjaan
jika
belum
menyelesaikan
kewajiban saya di
rumah. (UF)
Permasalahan
yang
terjadi di
kantor,
membuat saya acuh
tanggung jawab saya
di dalam keluarga.
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(UF)
14

15

16

Saya tidak bisa fokus
saat bekerja ketika di
dalam keluarga ada
masalah. (UF)
Pekerjaan saya tidak
terselesaikan dengan
baik
karena
permintaan
dari
keluarga yang belum
saya penuhi. (UF)
Saya
tidak
bisa
memposisikan
diri
dengan baik dalam
pekerjaan maupun di
tengah-tengah
keluarga. (UF)
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Lampiran 5. Skala Work life balance dan Kepuasan Perkawinan Sebelum Uji Coba

SKALA PENELITIAN
KEHIDUPAN PERKAWINAN

Disusun oleh:
Nazirah Adhania
129114143

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
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Pada kesempatan ini, saya selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Sanata dharma
memohon izin pada bapak/ibu untuk membantu saya terkait pengambilan data dalam
penyusunan tugas akhir. Bapak/ibu diminta kesediaannya untuk menjawab sejumlah
pernyataan-pernyataan yang terdapat pada skala di bawah ini. Saya meminta kepada
bapak/ibu untuk mengisi skala ini dengan lengkap tanpa terlewat satu pun. Informasi yang
diberikan oleh bapak/ibu sangat berguna bagi saya dalam melakukan penelitian ini.
Data yang diberikan oleh bapak/ibu tidak akan disalahgunakan dan saya menjamin
kerahasiaan identitas diri serta jawaban yang anda berikan pada skala ini. Besar harapan
saya agar bapak/ibu berkenan untuk memberikan informasi sesuai dengan keadaan dan
situasi yang sebenarnya. Pada skala ini tidak terdapat jawaban benar atau salah
sehingga tidak memberikan pengaruh pada penilaian baik atau buruk terhadap diri bapak/ibu.
Atas kesediaan bapak/ibu membantu saya dalam penelitian ini, saya mengucapkan
terima kasih. Selamat mengerjakan.

Hormat saya,
Nazirah Adhania
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Pernyataan Kesediaan Subjek Penelitian
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan kesediaan saya berpartisipasi
sebagai subjek dalam penelitian pada proses pengambilan data terkait tugas akhir yang
disusun oleh Nazirah Adhania selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Saya bersedia memberikan jawaban dan informasi untuk keseluruhan
pernyataan yang ada pada skala ini dengan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan dan
situasi yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saya dan bukan atas pandangan
masyarakat secara umum.

Ternate,

Maret 2017

(Paraf dan Nama Terang)
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PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum mengisi skala I dan II, isilah data yang ada pada bagian Identitas Diri
2. Bacalah dengan teliti sebelum menngisi jawaban dari pernyataan yang ada.
3. Pilihlah salah satu dari empat pilihan yang telah disediakan, yang paling
sesuai dengan keadaan Anda saat ini, dengan memberikan tanda silang (X)
pada kolom jawaban.
Terdapat empat pilihan jawaban yang tersedia, yaitu:
STS

: Jika anda merasa pernyataan Sangat Tidak Sesuai keadaan

TS

: Jika anda merasa pernyataan Tidak Sesuai dengan keadaan

S

: Jika anda merasa pernyataan Sesuai dengan keadaan

SS

: Jika anda merasa pernyataan Sangat Sesuai dengan keadaan

4. Jangan sampai ada pernyataan yang terlewati untuk dijawab.
Contoh cara menjawab:

No.
1

Pernyataan
Saya memiliki cukup waktu bersama keluarga
setelah bekerja.

STS

TS

S

SS
X

Jika anda ingin mengganti jawaban anda, berikan tanda = di tengah-tengah tanda silang (X),
lalu berikan kembali tanda silang (X) di kolom pernyataan yang menurut anda sesuai dengan
keadaan anda saat ini.
Contoh Koreksi:

No.
1

Pernyataan
Saya memiliki cukup waktu bersama keluarga
setelah bekerja.

STS

TS
X

S

SS
X,═
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Identitas Diri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inisial
Usia
Jenis Kelamin
Alamat
Asal Daerah
Asal Daerah Pasangan
Pekerjaan
Rata-rata penghasilan keluarga perbulan
a. < Rp. 1.000.000
b. Rp 1.000.000 – Rp. 2.500.000
c. Rp. 2.5000.000 – Rp. 5.000.000
d. > Rp. 5.000.000
9. Perkawinan saat ini merupakan perkawinan ke
10. Usia Perkawinan
11. Jumlah anak
12. Usia anak

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

TAHUN
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SKALA I
No.

Pernyataan

Jawaban
STS

1

Saya merasa senang ketika saya bisa berdiskusi dengan pasangan terkait
masalah yang ada.

2

Saya merasa sedih ketika pasangan saya mengabaikan masalah diantara
kami.

3

Pasangan saya merupakan orang yang pengertian.

4

Saya menikmati waktu bersama pasangan.

5

Saya dan pasangan memiliki pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan
anak saya.

6

Saya dan pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan
masalah.

7

Saya senang karena saya dan pasangan sepakat dalam hal mendidik anak.

8

Pasangan tidak menghubungi saya ketika ia berada di luar rumah.

9

Pasangan mengalihkan pembicaraan ketika kami sedang mengobrol.

10

Saya merasa pasangan memahami apa yang saya sampaikan.

11

Saya merasa lega ketika saya dan pasangan menemukan solusi terbaik
atas masalah kami.

12

Pasangan saya menghabiskan waktunya dengan teman-temannya.

13

Menurut saya, pasangan saya menerima kekurangan saya.

14

Saya dan pasangan kurang baik dalam memecahkan masalah secara
bersama-sama.

15

Saya merasa lelah dengan perilaku pasangan yang kurang
menyenangkan.

16

Saya merasa sedih ketika harus mendidik anak sendiri.

TS

S

SS
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17

Pasangan menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama.

18

Pasangan menyentuh saya dengan penuh cinta.

19

Saya bisa bercerita tentang apapun dengan pasangan saya.

20

Saya merasa kesal ketika pasangan memotong pembicaraan saya.

21

Saya merasa pasangan saya boros.

22

Pasangan saya sulit memaafkan kesalahan yang saya lakukan.

23

Pasangan saya dapat memenuhi kebutuhan seksual saya.

24

Saya tidak bosan ketika bersama pasangan.

25

Saya merasa kesepian ketika tidak bisa menghabiskan waktu dengan
pasangan.

26

Saya merasa kecewa ketika pasangan membentak anak.

27

Saya jenuh dengan aktivitas seksual kami.

28

Saya dan pasangan terbuka dalam menyadari adanya masalah.

29

Saya dan pasangan sepakat dengan cara kami mengatur keuangan.

30

Saya merasa kesal ketika pasangan membatalkan janjinya dengan saya.

31

Pasangan saya terlalu banyak menuntut.

32

Saya merasa tenang ketika kami tidak memiliki hutang.

33

Saya senang karena pasangan saya dapat menunjukkan kasih sayang
dengan cara yang saya suka.

34

Saya merasa tertekan ketika memiliki masalah dengan pasangan saya.

35

Pasangan saya sabar dalam mendidik anak.

36

Saya merasa sedih karena pasangan tidak menangkap apa yang saya
katakan.

37

Saya tidak suka ketika pasangan memaksa berhubungan seksual.
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38

Saya merasa kesal ketika pasangan tidak bertanggung jawab.

39

Saya merasa bahagia dengan pengaturan keuangan kami.

40

Saya merasa senang ketika pasangan memuji saya.

41

Saya senang ketika pasangan melibatkan saya dalam mengambil
keputusan.

42

Saya merasa senang ketika pasangan memberikan tanggapan tentang apa
yang saya ceritakan.

43

Saya merasa sedih ketika saya tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual
pasangan.

44

Ketika terjadi masalah saya dan pasangan berusaha menyelesaikan
bersama-sama.

45

Saya dan pasangan memiliki manajemen keuangan yang baik.

46

Saya merasa sedih ketika pasangan tidak terbuka dengan keuangan.

47

Pasangan saya mendidik anak dengan cara yang keras.

48

Saya merasa lega ketika pasangan terbuka dengan saya.

49

Saya lega ketika pola pengasuhan sesuai dengan kebutuhan anak.

50

Saya merasa jengkel ketika pasangan saya boros.

51

Pasangan tidak memiliki waktu untuk saya.

52

Saya dan pasangan belum bisa mendidik anak saya dengan baik.

53

Saya merasa senang ketika beraktivitas bersama pasangan.

54

Pasangan saya tidak mendukung dalam mengatur keuangan.

55

Saya merasa senang ketika pasangan saya mencium saya.

56

Saya merasa sedih ketika pasangan menolak berhubungan seksual
dengan saya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

SKALA II

No.

Pernyataan
STS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Saya dapat fokus dalam bekerja walaupun ada masalah
keluarga.
Masalah di kantor tidak mengganggu kegiatan saya di rumah.
Saya dapat memanfaatkan waktu dengan baik dalam
menyelesaikan tugas pekerjaan dan tugas di keluarga.
Di sela kesibukan kantor, saya dapat melakukan aktivitas lain
bersama keluarga saya.
Saya memliki cukup waktu bersama keluarga setelah bekerja.
Pekerjaan yang berat di kantor tidak mempengaruhi kehidupan
pribadi saya.
Saya pulang ke rumah tanpa membawa tugas kantor yang
belum terselesaikan.
Ketika saya mengalami kesulitan dalam bekerja, saya akan
meminta solusi dari atasan atau keluarga saya.
Pekerjaan saya menghasilkan ketegangan yang membuat saya
sulit memenuhi tugas keluarga.
Saya merasa tidak nyaman ketika pekerjaan kantor yang belum
terselesaikan dan saya harus membawanya ke rumah.
Saya tetap akan bekerja meskipun ada masalah dalam keluarga
atau pribadi.
Permasalahan saya di kantor, tidak memberi dampak terhadap
cara saya berelasi bersama keluarga.
Saya dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keuarga.
Saya dapat menjalankan tugas yang ada di rumah dengan baik
setelah seharian bekerja.
Jumlah waktu yang banyak saat bekerja, tidak menghalangi
saya memenuhi tanggung jawab keluarga.
Saya merasa lelah dengan pekerjaan di kantor, sehingga tugas
di rumah tidak saya lakukan.
Saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa ketika atasan
memberikan deadline dan mengganggu kewajiban saya di
rumah.
Masalah dengan keluarga dapat mengganggu saya dalam
melaksanakan pekerjaan.
Saya harus bisa melakukan yang terbaik dalam pekerjaan demi
kelangsungan hidup keluarga.
Saya memiliki suasana hati yang baik dalam bekerja ketika

Jawaban
TS
S

SS
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

tugas saya di rumah berjalan dengan baik.
Saya dapat menyelesaikan kewajiban di rumah sebelum saya
berangkat ke kantor.
Saya tidak dapat menyelesaikan tugas kantor sehingga saya
mengerjakanya di rumah.
Ketika saya lelah pulang bekerja, saya cenderung lekas
beristirahat dan tidak menghiraukan keluarga.
Saya merasa kesulitan menjalankan tugas dari kantor dan
kewajiban saya di rumah.
Saya selalu bekerja sehingga saya kurang hadir di tengahtengah keluarga.
Kehidupan pribadi menguras energi saya untuk bekerja.
Saya dapat melakukan dengan baik pekerjaan saya di kantor
maupun di rumah.
Pekerjaan saya menyita banyak waktu sehingga saya jarang
pergi rekreasi bersama keluarga.
Ketika banyak masalah, saya cenderung sulit berkonsentrasi
bekerja.
Saya lebih memilih menghabiskan waktu di kantor
dibandingkan di rumah.
Saya mampu untuk mengembangkan kantor tanpa mengurangi
waktu saya bersama keluarga.
Saya berusaha untuk menjalankan dan memberikan yang
terbaik untuk keluarga dan pekerjaan saya.
Tuntutan sebagai suami/istri mengganggu aktivitas yang
berhubungan dengan pekerjaan.
Saya merasa bahwa masalah pekerjaan tidak mengganggu
kehidupan pribadi saya.
Tuntutan pekerjaan mempengaruhi kehidupan keluarga saya.
Saya dapat menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam
pekerjaan saya sehingga kehidupan keluarga saya tidak
terganggu.
Pekerjaan saya memberikan saya semangat untuk memenuhi
kebutuhan keluarga.
Saya sulit membagi waktu untuk mengerjakan tugas kantor dan
keluarga.
Saya semangat pulang ke rumah setelah bekerja, karena akan
bertemu dengan keluarga.
Membagi waktu dengan baik dalam pekerjaan dan keluarga
membawa kesenangan sendiri dalam diri saya.
Pekerjaan yang berat membuat saya tidak bisa bersenangsenang dengan keluarga.
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Saya senang ketika mengerjakan pekerjaan dengan baik
sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi.
Pertengkaran atau masalah yang ada di keluarga mempengaruhi
kinerja saya di kantor.
Permasalahan di kantor tidak mempengaruhi kehidupan pribadi
saya.
Jumlah waktu bekerja membuat saya sulit memenuhi tanggung
jawab dalam keluarga.
Saya menunda melakukan hal-hal di tempat kerja karena
tuntutan waktu saya di rumah.
Saya merasa lelah ketika banyak tuntutan keluarga yang
berpengaruh terhadap kinerja saya dalam bekerja.
Saya tidak bisa fokus saat bekerja ketika di dalam keluarga ada
masalah.
Pekerjaan saya tidak terselesaikan dengan baik karena
permintaan dari keluarga yang belum saya penuhi.
Saya adalah pribadi yang tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas kantor sehingga tidak membawa pekerjaan ke rumah.
Pekerjaan saya banyak menyita energy saya sehingga
mengganggu kegiatan saya di rumah dengan keluarga.
Kewajiban saya sebagai suami/istri tidak menyita energy saya
dalam bekerja.
Saya dapat berkonsentrasi dalam bekerja meskipun suasana hati
saya sedang tidak baik.
Permasalahan yang terjadi di kantor, membuat saya acuh
tanggung jawab saya di dalam keluarga.
Saya akan absen ke kantor ketika ada masalah keluarga.
Saya merasa tidak maksimal dalam melakukan pekerjaan jika
belum menyelesaikan kewajiban saya di rumah.
Saya terlalu fokus bekerja sehingga saat pulang ke rumah saya
langsung istirahat.
Saya tidak bisa memposisikan diri dengan baik dalam pekerjaan
maupun di tengah-tengah keluarga.
Saya dapat menjalankan kebutuhan pekerjaan dengan baik
tanpa mengganggu kepentingan keluarga.
Jumlah jam kerja saya tidak mengganggu waktu saya bersama
keluarga.
Tuntutan sebagai suami/istri tidak mengganggu aktivtias saya
yang berhubungan dengan pekerjaan
Tuntutan pekerjaan yang banyak membuat kinerja saya
menurun dan berdampak pada relasi saya dengan keluarga.
Saya merasa puas ketika menyelesaikan pekerjaan kantor dan
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64

pekerjaan di rumah dengan baik.
Kewajiban saya di rumah mengganggu saya dalam bekerja
tepat waktu.
Mohon periksa kembali jawaban Anda dan pastikan tidak ada nomor yang
terlewati.
Terima Kasih.
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Pada kesempatan ini, saya selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Sanata dharma
memohon izin pada bapak/ibu untuk membantu saya terkait pengambilan data dalam
penyusunan tugas akhir. Bapak/ibu diminta kesediaannya untuk menjawab sejumlah
pernyataan-pernyataan yang terdapat pada skala di bawah ini. Saya meminta kepada
bapak/ibu untuk mengisi skala ini dengan lengkap tanpa terlewat satu pun. Informasi yang
diberikan oleh bapak/ibu sangat berguna bagi saya dalam melakukan penelitian ini.
Data yang diberikan oleh bapak/ibu tidak akan disalahgunakan dan saya menjamin
kerahasiaan identitas diri serta jawaban yang anda berikan pada skala ini. Besar harapan
saya agar bapak/ibu berkenan untuk memberikan informasi sesuai dengan keadaan dan
situasi yang sebenarnya. Pada skala ini tidak terdapat jawaban benar atau salah
sehingga tidak memberikan pengaruh pada penilaian baik atau buruk terhadap diri bapak/ibu.
Atas kesediaan bapak/ibu membantu saya dalam penelitian ini, saya mengucapkan
terima kasih. Selamat mengerjakan.

Hormat saya,

Nazirah Adhania
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Pernyataan Kesediaan Subjek Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan kesediaan saya berpartisipasi
sebagai subjek dalam penelitian pada proses pengambilan data terkait tugas akhir yang
disusun oleh Nazirah Adhania selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Saya bersedia memberikan jawaban dan informasi untuk keseluruhan
pernyataan yang ada pada skala ini dengan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan dan
situasi yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari saya dan bukan atas pandangan
masyarakat secara umum.

Ternate,

Maret 2017

(Paraf dan Nama Terang)
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PETUNJUK PENGISIAN

1
2
3

4

5

Sebelum mengisi skala I dan II, isilah data yang ada pada bagian Identitas Diri
Bacalah dengan teliti sebelum menngisi jawaban dari pernyataan yang ada.
Pilihlah salah satu dari empat pilihan yang telah disediakan, yang paling
sesuai dengan keadaan Anda saat ini, dengan memberikan tanda silang (X)
pada kolom jawaban.
Terdapat empat pilihan jawaban yang tersedia, yaitu:
STS : Jika anda merasa pernyataan Sangat Tidak Sesuai keadaan
TS
: Jika anda merasa pernyataan Tidak Sesuai dengan keadaan
S
: Jika anda merasa pernyataan Sesuai dengan keadaan
SS
: Jika anda merasa pernyataan Sangat Sesuai dengan keadaan
Jangan sampai ada pernyataan yang terlewati untuk dijawab.

Contoh cara menjawab:

No.
1

Pernyataan
Saya memiliki cukup waktu bersama keluarga
setelah bekerja.

STS

TS

S

SS
X

Jika anda ingin mengganti jawaban anda, berikan tanda = di tengah-tengah tanda silang (X),
lalu berikan kembali tanda silang (X) di kolom pernyataan yang menurut anda sesuai dengan
keadaan anda saat ini.
Contoh Koreksi:

No.
1

Pernyataan
Saya memiliki cukup waktu bersama keluarga
setelah bekerja.

STS

TS
X

S

SS
X,═
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Identitas Diri

13. Inisial
14. Usia
15. Jenis Kelamin
16. Alamat
17. Asal Daerah
18. Asal Daerah Pasangan
19. Pekerjaan
20. Rata-rata penghasilan keluarga perbulan
e. < Rp. 1.000.000
f. Rp 1.000.000 – Rp. 2.500.000
g. Rp. 2.5000.000 – Rp. 5.000.000
h. > Rp. 5.000.000
21. Perkawinan saat ini merupakan perkawinan ke
22. Usia Perkawinan
23. Jumlah anak
24. Usia anak

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

TAHUN
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SKALA I
No.

Pernyataan

Jawaban
STS

1

Saya merasa kesal ketika pasangan tidak bertanggung jawab.

2

Saya merasa senang ketika saya bisa berdiskusi dengan pasangan terkait
masalah yang ada.

3

Saya dan pasangan memiliki manajemen keuangan yang baik.

4

Pasangan saya sabar dalam mendidik anak.

5

Saya merasa senang ketika beraktivitas bersama pasangan.

6

Saya senang ketika pasangan melibatkan saya dalam mengambil
keputusan.

7

Pasangan menyentuh saya dengan penuh cinta.

8

Pasangan saya terlalu banyak menuntut.

9

Saya merasa lega ketika saya dan pasangan menemukan solusi terbaik
atas masalah kami.

10

Saya dan pasangan sepakat dengan cara kami mengatur keuangan.

11

Pasangan saya mendidik anak dengan cara yang keras.

12

Saya tidak bosan ketika bersama pasangan.

13

Saya bisa bercerita tentang apapun dengan pasangan saya.

14

Pasangan saya dapat memenuhi kebutuhan seksual saya.

15

Pasangan saya merupakan orang yang pengertian.

16

Ketika terjadi masalah saya dan pasangan berusaha menyelesaikan
bersama-sama.

17

Saya merasa bahagia dengan pengaturan keuangan kami.

18

Saya dan pasangan belum bisa mendidik anak saya dengan baik.

TS

S

SS
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19

Pasangan tidak memiliki waktu untuk saya.

20

Saya merasa senang ketika pasangan memberikan tanggapan tentang apa
yang saya ceritakan.

21

Saya senang karena pasangan saya dapat menunjukkan kasih sayang
dengan cara yang saya suka.
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SKALA II

No.

Pernyataan
STS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya dapat fokus dalam bekerja walaupun ada masalah
keluarga.
Saya dapat memanfaatkan waktu dengan baik dalam
menyelesaikan tugas pekerjaan dan tugas di keluarga.
Masalah di kantor tidak mengganggu kegiatan saya di rumah.
Permasalahan saya di kantor, tidak memberi dampak terhadap
cara saya berelasi bersama keluarga.
Pekerjaan yang berat di kantor tidak mempengaruhi kehidupan
pribadi saya.
Saya dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.
Saya dapat melakukan dengan baik pekerjaan saya di kantor
maupun di rumah.
Saya dapat menyelesaikan kewajiban di rumah sebelum saya
berangkat ke kantor.
Saya tetap akan bekerja meskipun ada masalah dalam keluarga
atau pribadi.
Pekerjaan saya menyita banyak waktu sehingga saya jarang
pergi rekreasi bersama keluarga.
Saya merasa lelah dengan pekerjaan di kantor, sehingga tugas
di rumah tidak saya lakukan.
Saya merasa lelah ketika banyak tuntutan keluarga yang
berpengaruh terhadap kinerja saya dalam bekerja.
Ketika banyak masalah, saya cenderung sulit berkonsentrasi
bekerja.
Saya lebih memilih menghabiskan waktu di kantor
dibandingkan di rumah.
Ketika saya lelah pulang bekerja, saya cenderung lekas
beristirahat dan tidak menghiraukan keluarga.
Permasalahan yang terjadi di kantor, membuat saya acuh
tanggung jawab saya di dalam keluarga.
Tuntutan sebagai suami/istri mengganggu aktivitas yang
berhubungan dengan pekerjaan.
Saya merasa kesulitan menjalankan tugas dari kantor dan
kewajiban saya di rumah.
Tuntutan pekerjaan mempengaruhi kehidupan keluarga saya.
Saya tidak bisa memposisikan diri dengan baik dalam pekerjaan
maupun di tengah-tengah keluarga.

Jawaban
TS
S

SS
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21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

Saya akan absen ke kantor ketika ada masalah keluarga.
Saya adalah pribadi yang tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas kantor sehingga tidak membawa pekerjaan ke rumah.
Saya berusaha untuk menjalankan dan memberikan yang
terbaik untuk keluarga dan pekerjaan saya.
Saya terlalu fokus bekerja sehingga saat pulang ke rumah saya
langsung istirahat.
Jumlah jam kerja saya tidak mengganggu waktu saya bersama
keluarga.
Saya dapat menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam
pekerjaan saya sehingga kehidupan keluarga saya tidak
terganggu.
Saya senang ketika mengerjakan pekerjaan dengan baik
sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi.
Kewajiban saya di rumah mengganggu saya dalam bekerja
tepat waktu.
Saya semangat pulang ke rumah setelah bekerja, karena akan
bertemu dengan keluarga.
Tuntutan pekerjaan yang banyak membuat kinerja saya
menurun dan berdampak pada relasi saya dengan keluarga.
Saya selalu bekerja sehingga saya kurang hadir di tengahtengah keluarga.
Kehidupan pribadi menguras energi saya untuk bekerja.

Mohon periksa kembali jawaban Anda dan pastikan tidak ada nomor yang
terlewati.
Terima Kasih.
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Lampiran 7 . Uji Reliabilitas dan Analisis Item Skala Kepuasan Perkawinan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.905

21

Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

item 1

163.49

184.066

.468

.838

item 2

165.18

193.715

-.118

.848

item 3

163.66

185.134

.403

.839

item 4

163.60

183.775

.424

.838

item 5

163.92

185.697

.284

.841

item 6

164.62

184.397

.300

.840

item 7

163.89

188.816

.122

.844

item 8

163.89

192.316

-.050

.847

item 9

163.89

191.535

-.011

.846

item 10

163.88

186.391

.291

.841

item 11

163.58

185.247

.371

.839

item 12

163.98

183.984

.344

.839

item 13

163.80

185.413

.294

.840

item 14

164.00

188.906

.183

.842

item 15

164.29

187.273

.167

.843

item 16

164.18

185.872

.207

.842

item 17

163.71

183.460

.436

.838
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item 18

163.62

177.240

.774

.832

item 19

163.74

182.290

.489

.837

item 20

164.60

191.619

-.017

.846

item 21

164.14

184.871

.333

.840

item 22

163.97

195.530

-.208

.850

item 23

163.82

182.309

.508

.837

item 24

163.66

179.509

.608

.835

item 25

165.02

199.047

-.341

.853

item 26

164.78

189.922

.048

.846

item 27

164.11

189.285

.099

.844

item 28

164.00

189.219

.092

.844

item 29

163.94

185.152

.370

.839

item 30

164.92

186.291

.209

.842

item 31

163.82

182.903

.412

.838

item 32

163.89

186.379

.165

.844

item 33

163.69

181.435

.494

.837

item 34

164.69

190.560

.033

.845

item 35

164.22

178.515

.517

.835

item 36

164.52

193.347

-.094

.849

item 37

164.22

184.047

.277

.841

item 38

164.65

179.357

.401

.838

item 39

163.86

181.777

.498

.837

item 40

163.88

185.172

.311

.840

item 41

163.69

180.435

.529

.836

item 42

163.68

181.410

.493

.837

item 43

164.83

191.424

-.010

.847
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item 44

163.80

178.538

.695

.833

item 45

163.98

181.609

.589

.836

item 46

164.88

192.110

-.042

.848

item 47

164.09

183.398

.306

.840

item 48

163.83

187.268

.221

.842

item 49

163.74

186.571

.278

.841

item 50

164.78

185.453

.188

.843

item 51

163.86

181.402

.471

.837

item 52

164.06

178.684

.536

.835

item 53

163.77

181.493

.522

.836

item 54

163.97

183.468

.365

.839

item 55

163.74

183.571

.419

.838

item 56

164.35

183.701

.302

.840
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Lampiran 8. Uji Reliabilitas dan Analisis Item Skala Work life Balance
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.907

32

Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

item 1

191.29

273.179

.328

.904

item 2

191.08

272.135

.470

.903

item 3

190.82

272.090

.484

.903

item 4

191.22

275.890

.202

.905

item 5

190.80

273.256

.419

.903

item 6

190.91

272.585

.354

.904

item 7

191.11

281.160

.001

.907

item 8

192.28

287.766

-.263

.910

item 9

191.05

275.826

.247

.905

item 10

191.71

277.335

.132

.906

item 11

191.06

272.809

.392

.904

item 12

191.09

271.429

.545

.903

item 13

190.82

269.215

.637

.902

item 14

190.86

275.871

.296

.904

item 15

190.86

273.184

.384

.904

item 16

191.17

269.424

.386

.904

item 17

191.37

278.830

.108

.906
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item 18

191.29

273.991

.254

.905

item 19

190.88

275.203

.258

.905

item 20

190.95

277.013

.209

.905

item 21

190.86

273.371

.410

.903

item 22

191.18

270.934

.446

.903

item 23

190.80

272.600

.357

.904

item 24

190.97

270.405

.435

.903

item 25

191.00

272.844

.367

.904

item 26

190.95

269.170

.495

.902

item 27

190.98

275.422

.327

.904

item 28

191.12

264.953

.613

.901

item 29

191.45

272.501

.350

.904

item 30

190.91

267.523

.585

.902

item 31

191.29

272.773

.299

.905

item 32

190.94

272.871

.389

.904

item 33

190.94

272.527

.422

.903

item 34

191.12

274.110

.295

.904

item 35

191.11

270.910

.509

.903

item 36

190.83

275.955

.319

.904

item 37

190.95

276.982

.233

.905

item 38

190.97

273.312

.395

.904

item 39

190.72

270.610

.461

.903

item 40

190.80

272.413

.354

.904

item 41

191.15

276.476

.183

.906

item 42

190.82

272.497

.423

.903

item 43

191.42

273.590

.291

.905
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item 44

191.29

285.085

-.181

.908

item 45

191.15

272.132

.422

.903

item 46

191.05

271.670

.475

.903

item 47

191.17

267.674

.599

.902

item 48

191.49

281.785

-.025

.908

item 49

191.12

270.266

.361

.904

item 50

191.29

269.866

.516

.902

item 51

191.23

277.805

.175

.905

item 52

191.15

278.570

.209

.905

item 53

191.29

278.429

.134

.906

item 54

190.80

270.631

.441

.903

item 55

191.34

273.821

.284

.905

item 56

191.26

271.884

.367

.904

item 57

191.31

266.216

.634

.901

item 58

190.80

269.038

.587

.902

item 59

191.05

273.357

.375

.904

item 60

191.09

271.866

.495

.903

item 61

191.12

277.547

.188

.905

item 62

191.12

264.922

.688

.901

item 63

190.68

276.222

.266

.905

item 64

191.05

268.420

.549

.902
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Lampiran 9. Reliabilitas Skala Kepuasan Perkawinan Setelah Uji Coba.

Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.848
21
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Lampiran 10. Reliabilitas Skala Work Life Balance Setelah Uji Coba

Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.891
32
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Lampiran 11. Uji Normalitas

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
Kepuasan
.086
53
.200*
Perkawinan
Work Life
.134
53
.019
Balance
*. This is a lower bound of the true significance.

.982

53

.598

.966

53

.130
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Lampiran 12. Uji Linearitas

ANOVA Table
Sum of
Squares
Kepuasan Betwee (Combined)
1917.68
Perkawina n
6
n * Work
Groups Linearity
1399.46
Life
4
Balance
Deviation
from
Linearity
Within Groups
Total

Mean
Square

df

F

Sig.

26

73.757

3.345 .002

1

1399.46
4

63.46
.000
4

518.221

25

20.729

.940 .560

573.333
2491.01
9

26

22.051

52
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Lampiran 13. Uji Hipotesis

Correlations
Kepuasan
Perkawinan
Spearman's Kepuasan
rho
Perkawinan

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)

Work Life
Balance

1.000

.718**

.

.000

N
53
Work Life
Correlation
.718**
Balance
Coefficient
Sig. (1-tailed)
.000
N
53
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

53
1.000
.
53
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Lampiran 14. Uji Korelasi Tiap Aspek Work life Balance terhadap Kepuasan
Perkwinan

Correlations
waktu
ketegangan
waktu

Pearson
Correlation

energi

perilaku

.694**

.806**

-.065

Sig. (1-tailed)
.000
N
53
53
ketegangan Pearson
.694**
1
Correlation
Sig. (1-tailed)
.000
N
53
53
energi
Pearson
.806**
.691**
Correlation
Sig. (1-tailed)
.000
.000
N
53
53
perilaku
Pearson
-.065
.129
Correlation
Sig. (1-tailed)
.323
.179
N
53
53
Kepuasan
Pearson
.677**
.581**
Perkawinan Correlation
Sig. (1-tailed)
.000
.000
N
53
53
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

.000
53

.323
53

.691**

.129

.000
53

.179
53

1

.017

53

.452
53

.017

1

.452
53

53

.684**

.121

.000
53

.194
53

1
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Lampiran 15. Uji Beda Kepuasan Perkawinan berdasarkan Asal daerah pasangan
Independent Samples Test

Group Statistics
VAR00002
VAR00001 Sedaerah
Beda
Daerah

N
28

Mean
67.96

Std.
Deviation
6.523

25

67.12

7.452

Std. Error
Mean
1.233
1.490

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

t

df

95%
Confidence
Interval of the
Std.
Difference
Sig.
Mean
Error
(2Differenc Differen
Upp
tailed)
e
ce
Lower
er

VAR0 Equal
0001 variance
s
assumed

.440

51

.662

.844

1.919 -3.009

4.69
8

Equal
variance
s not
assumed

.437

48.07
4

.664

.844

1.934 -3.044

4.73
3
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Lampiran 18. Surat Izin Penelitian dari Pemerintahan Kota Ternate
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Lampiran 19 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma

