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HUBUNGAN ANTARA FAMILY-SUPPORTIVE SUPERVISOR
BEHAVIORS DAN DIMENSI-DIMENSI WORK-LIFE BALANCE PADA
PEKERJA WANITA USIA DEWASA AWAL YANG TELAH MENIKAH
Th. Galuh Kartika Genturwati
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hubungan antara family-supportive
supervisor behaviors dan dimensi-dimensi work-life balance pada pekerja wanita usia dewasa
awal yang telah menikah. Hipotesis dalam penelitian ini yakni terdapat hubungan yang negatif dan
signifikan antara family supportive supervisor behaviors (FSSB) dan dua dimensi dari work-life
balance yaitu work interference with personal life (WIPL), dan personal life interference with
work (PLIW). Selanjutnya, terdapat pula hipotesis lain dalam penelitian ini yaitu terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara family-supportive supervisor behaviors (FSSB) dan
dua dimensi yang lain dari work-life balance yakni personal life enhancement with work (PLEW)
dan work enhancement with personal life (WEPL). Responden dalam penelitian ini adalah pekerja
wanita yang telah menikah dan berusia 20-40 tahun sebanyak 204 orang. Data penelitian ini
didapatkan dengan mengadaptasi skala work-life balance milik Fisher, Bulger, dan Smith (2009)
(α WIPL= 0,781; α PLIW= 0,772; α PLEW= 0,812; α WEPL= 0,835) dan skala family-supportive
supervisor behaviors milik Hammer, Kossek, Yragui, Bodner, dan Hanson (2009) (α FSSB=
0,776). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Spearman’s Rho
Correlation karena data tidak terdistribusi secara normal. Hasil menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang negatif dan signifikan antara FSSB dan dimensi WIPL (r=-0,311; p=0,000). Selain
itu terdapat pula hubungan yang positif dan signifikan antara FSSB dan dimensi PLEW (r=0,358;
p=0,000) serta FSSB dan dimensi WEPL (r=0,276; p=0,001). Di samping itu, terdapat satu
hubungan antara FSSB dan dimensi PLIW yang tidak dapat diketahui karena syarat linearitas tidak
terpenuhi.

Kata kunci: Family-Supportive Supervisor Behaviors, Work-Life Balance, pekerja wanita yang
telah menikah
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RELATIONS BETWEEN FAMILY-SUPPORTIVE SUPERVISOR
BEHAVIORS AND WORK-LIFE BALANCE DIMENSIONS AMONG
MARRIED WORKING WOMEN IN EARLY ADULTHOOD

Th. Galuh Kartika Genturwati

ABSTRACT
This research is conducted with the objective to test the relations between the familysupportive supervisor and work-life balance dimensions. The first hypothesis in of this research
discovered a negative and significant correlation between family-supportive supervisor behaviors
(FSSB) and two dimensions of work-life balance, those were: work interference with personal life
(WIPL) and personal life interference with work (PLIW). Furthermore, there was another
hypothesis in this research, which is a positive and significant relationship between familysupportive supervisor behaviors (FSSB) and the other two dimensions of work-life balance, called
personal life enhancement with work (PLEW) and work enhancement with personal life (WEPL).
Respondents in this research were 204 married working women between the age of 20 to 40 years
old. The data was collected by adapting the scale of work-life balance from Fisher, Bulger, &
Smith (2009) (α WIPL= 0,781; α PLIW= 0,772; α PLEW= 0,812; α WEPL= 0,835) and the scale
of family-supportive supervisor behaviors from Hammer L. B., Kossek, Yragui, Bodner, &
Hanson (2009) (α FSSB= 0,776). Data analysis applied for this research was using the Spearman’s
Rho Correlation technique due to the abnormal distribution of the data. The result of this research
shows that there is a negative and significant relation between FSSB and WIPL dimension (r=0,311; p=0,000). Other than that, there is positive and significant relation between FSSB and two
other dimensions of WLB, namely PLEW (r=0,358; p=0,000) and WEPL (r=0,276; p=0,001).
Beside, there is one relation between FSSB and PLIW that cannot be determined, because the
linearity requirement failed to be fulfilled.

Keywords: Family-Supportive Supervisor Behaviors, Work-Life Balance, married working
women
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu hak dasar yang dimiliki manusia adalah bekerja. Bekerja
juga berkaitan dengan usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan seharihari. Saat manusia, baik itu laki-laki maupun wanita bekerja, ia akan
mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya.
Secara

khusus,

Kartono (dalam Darmawan,

Susilawati, 2015) menyatakan
melatarbelakangi

bahwa terdapat

Silviandari,

beberapa

&

alasan yang

wanita untuk bekerja yaitu alasan terkait dengan

perekonomian, adanya keinginan untuk membina karir serta adanya
kesadaran bahwa diperlukannya tenaga kerja baik laki-laki maupun wanita
dalam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Wolfman (dalam
Sumiyatiningsih, 2013) juga menjelaskan bahwa motivasi wanita untuk
bekerja biasanya terkait dengan kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk
dapat

mengaktualisasikan dirinya.

Secara

khusus,

Wolfman (dalam

Sumiyatiningsih, 2013) menyatakan bahwa wanita yang telah menikah
memutuskan untuk bekerja dikarenakan telah adanya kesadaran mengenai
pendapatan tunggal yang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan yang ada di
dalam keluarga. Oleh karena itu, banyak wanita yang telah menikah turut
ambil

bagian

dalam

usaha

1

untuk

menghidupi

keluarga.
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Tidak hanya untuk alasan ekonomi saja yang menjadi motivasi
wanita

dalam

bekerja,

namun

juga

adanya

keinginan

untuk

mengaktualisasikan dirinya (Wolfman dalam Sumiyatiningsih, 2013).
Menurut Mason (dalam Sumiyatiningsih, 2013), bekerja untuk wanita tidak
sekadar mencari uang saja namun juga mempunyai banyak keuntungan
seperti menjadi anggota komunitas tertentu, memiliki ikatan persahabatan
serta dapat menjadi tempat untuk mengembangkan keterampilan yang
dimiliki. Dorongan untuk mengaktualisasikan diri dapat pula memperkuat
keinginan seorang wanita untuk sukses di dalam karirnya (Purba & Nilawati,
2015). Handayani (2013) menyatakan bahwa seorang pekerja wanita
memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga ia dapat
menjadi model yang baik bagi anak-anaknya. Hal tersebut menjadi nilai
positif serta dapat pula meningkatkan harga diri dari pekerja wanita tersebut
(Handayani, 2013).
Pekerja wanita di Indonesia saat ini semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Berdasarkan data BPS pada Februari 2017, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pekerja wanita meningkat sebesar 2,33% menjadi
55,04% dari sebelumnya yaitu 52,71% pada Februari 2016. Selanjutnya, pada
bulan Februari 2018, TPAK pekerja wanita naik 0,40% menjadi 55,44%
(Badan

Pusat

Statistik,

2018).

Faktor-faktor

yang

memengaruhi

meningkatnya jumlah pekerja wanita di dunia publik termasuk di Indonesia
menurut Sumiyatiningsih (2013) antara lain adalah pertama, kesempatan
wanita dalam mengakses pendidikan tinggi sama halnya seperti laki-laki.
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Kedua, adanya kebijakan baru dari pemerintah yang memberikan kesempatan
bagi wanita dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Ketiga, perkembangan
ekonomi maupun industri menyebabkan meningkatnya keinginan dari wanita
untuk bekerja di bidang publik.
Meningkatnya tingkat partisipasi kerja wanita juga menunjukkan
bahwa peran wanita semakin lama semakin bertambah dari perannya dahulu.
Tak hanya itu, bekerja juga menyebabkan pekerja wanita menanggung
beberapa risiko yang ada. Terlebih bagi pekerja wanita yang telah menikah
dan memiliki keluarga. Hal ini membuat pekerja wanita memiliki peran
tambahan, tidak hanya berperan sebagai pekerja namun juga sebagai istri bagi
suaminya, ibu bagi anak-anaknya dan ibu rumah tangga yang mengurus
pekerjaan di rumah. Terlebih lagi, pekerja wanita tidak dapat begitu saja
meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga ketika ia juga memiliki
peran dalam pekerjaannya. Hal ini dikarenakan kedudukan wanita sebagai
pengemban peran domestik tetap melekat meskipun ia bekerja (Purba &
Nilawati, 2015). Di samping itu, wanita dituntut untuk berkomitmen pada
pekerjaannya sementara pada waktu yang sama wanita juga dituntut untuk
mengurus rumah tangganya (Mayangsari & Amalia, 2018).
Peneliti melakukan wawancara pendahuluan pada empat orang
pekerja wanita dengan profesi, karir dan beban kerja yang berbeda. Dua orang
narasumber yaitu A dan B bekerja di perusahaan atau organisasi, kemudian
dua orang lainnya yaitu C dan D bekerja di bidang pendidikan. Peneliti
melakukan wawancara pada rentang tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan
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4 Oktober 2018 oleh peneliti. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa
narasumber A dan B kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan
keluarga. Waktu yang mereka miliki cukup terbatas untuk bersama dengan
keluarga.
Selain itu, narasumber D memiliki kesulitan untuk mencari me-time
atau waktu untuk mengerjakan hobi atau hal-hal lain yang menyenangkan
bagi dirinya. Sementara itu, narasumber A menambahkan jika ia harus
memiliki tenaga yang ekstra untuk menyeimbangkan pekerjaannya dan
keluarga terutama dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia juga
mengungkapkan bahwa dirinya tidak fokus bekerja saat anaknya sakit di
rumah. Ketika hal itu terjadi, ia akan izin sebentar dan pulang ke rumah untuk
menjenguk sang anak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Thomas
(dalam Syed, 2015) yang menyatakan bahwa waktu adalah permasalahan
utama dari pekerja wanita yang telah menikah. Hal ini dikarenakan wanita
yang bekerja tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya
di pekerjaan dan juga di dalam keluarga.
Keterbatasan waktu membuat pekerja wanita terbebani dan merasa
frustasi (Thomas dalam Syed, 2015). Apalagi dengan pekerjaan full-time
yang membuat pekerja wanita kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan
tugas-tugas rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dimengerti
bahwa sebagian pekerja wanita kesulitan untuk mencapai keseimbangan
antara pekerjaan dan keluarga dikarenakan ketika pekerja wanita berada
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dalam dua peran maka terdapat satu sisi yang diuntungkan dan sisi lainnya
terdapat hal yang harus dikorbankan (Handayani, 2013).
Ketidakseimbangan peran ini dapat dilihat ketika salah satu peran
membutuhkan waktu dan perilaku yang kompleks, sehingga individu ini
mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang lain (Greenhaus,
Collins, & Shaw, 2003). Konflik yang terjadi mungkin akan memengaruhi
kehidupan keluarga dan pekerjaan pekerja wanita tersebut (Susanto, 2010).
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya konflik
antara pekerjaan dan keluarga adalah dengan menyeimbangkan aktivitas dan
perannya di dalam pekerjaan dan keluarga. Menurut Susanto (2010), individu
yang bekerja akan selalu memiliki konflik, akan tetapi dengan mengupayakan
adanya rasa puas untuk perannya dalam pekerjaan dan keluarga, maka akan
tercapai keseimbangan kerja keluarga (work-life balance).
Ketidakmampuan seseorang dalam mencapai work-family balance,
yang pada tahun 1990-an pembahasan mengenai work-family balance
diperluas pembahasannya menjadi work-life balance dapat menyebabkan
tingkat stres yang tinggi, berkurangnya kualitas hidup serta mengurangi
efektifitas kerja seseorang (Ayuningtyas & Septarini, 2013). Selain itu,
seseorang yang merasa tertekan akibat dari konflik-konflik antara pekerjaan
dan keluarga memiliki tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup yang rendah
(Delecta, 2011). Konflik dan tekanan yang dirasakan individu juga
berdampak pada meningkatnya permasalahan kesehatan dan kekecewaan
yang dirasakan oleh pekerja (Abendroth & Dulk, 2011). Oleh karena itu, para
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pekerja wanita yang telah menikah perlu menyeimbangkan perannya di dalam
pekerjaan dan keluarga, sehingga konflik-konflik yang muncul dari pekerjaan
maupun dari keluarga dapat dikurangi.
Hal yang menarik adalah ketika narasumber C menyatakan bahwa ia
tidak memiliki masalah dalam mengurus pekerjaan rumah. Di samping itu,
narasumber A menyatakan bahwa ia merasa puas dengan karirnya dalam
pekerjaan dan perannya di rumah sebagai seorang istri dan ibu. Narasumber
A dan C ini dapat menikmati perannya sebagai pekerja dan juga sebagai ibu
rumah tangga. Hal ini didukung dengan pernyataan Handayani (2013) yang
menyatakan bahwa terdapat sebagian pekerja wanita yang dapat menikmati
peran kompleksnya, walaupun konflik antara pekerjaan dan keluarga akan
selalu terjadi ketika seorang wanita telah memilih untuk bekerja. Ketika
seorang wanita dapat menikmati perannya di dalam pekerjaan dan keluarga,
maka konflik yang ia rasakan akan semakin rendah, sehingga ia dapat
mencapai work-life balance (Handayani, 2013).
Keseimbangan peran dalam pekerjaan dan keluarga disebut dengan
istilah work-life balance. Jika seseorang memiliki work-family balance dan
dapat mencapai keseimbangan antara perannya dalam pekerjaan serta
perannya di dalam keluarga maka ia akan merasakan kepuasan personal,
kesejahteraan di bidang pekerjaan, di rumah dan di kehidupan secara
keseluruhan (Guest, 2012).
Keuntungan

dari adanya

work-life

balance

dibagi

menjadi

keuntungan untuk organisasi dan untuk individu itu sendiri. Keuntungan yang
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didapat organisasi dari work-life balance adalah meningkatnya produktivitas,
tanggung jawab dan komitmen para karyawannya. Sedangkan keuntungan
yang diperoleh dari work-life balance untuk individu adalah mengurangi
tingkat stres dan meningkatkan hubungan di dalam pekerjaan maupun di luar
pekerjaan (Patwa, 2011). Hasil penelitian Obiageli, Uzochukwu, dan Ngozi
(2015) mengenai hubungan antara work-life balance dan kinerja karyawan di
beberapa bank komersial di Nigeria, menyebutkan bahwa work-life balance
memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja karyawan. Di samping itu,
karyawan juga merasa lebih bahagia ketika mereka dapat menyeimbangkan
kehidupan dan tuntutan dalam pekerjaannya (Obiageli, Uzochukwu, & Ngozi,
2015).
Banyak faktor yang berhubungan dengan work-life balance
diantaranya adalah dukungan organisasi, dukungan keluarga, kepribadian,
orientasi kerja, jenjang karir dan iklim organisasi (Ayuningtyas & Septarini,
2013). Dukungan organisasi dapat diperoleh secara formal dan informal.
Indikator dukungan organisasi yang bersifat formal adalah adanya kebijakan
formal mengenai organisasi, tersedianya manfaat atau keuntungan untuk
pekerjaan dan keluarga, serta fleksibilitas dalam mengatur jadwal kerja.
Kebijakan, keuntungan, budaya dan jalur karir yang dimiliki oleh organisasi
merupakan cara organisasi untuk membantu karyawannya dalam mencapai
keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga (Hall & Ritcher, 1988 dalam
Marcinkus, Whelan-Berry, & Gordon, 2007).
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Penelitian Yahya dan Ying (2014) pada karyawan hotel berskala
medium di Malaysia menemukan bahwa persepsi karyawan terhadap
dukungan organisasi berhubungan positif dan signifikan dengan work-life
balance. Artinya semakin tinggi persepsi karyawan akan dukungan
organisasi, semakin tinggi pula tingkat work-life balance yang dimilikinya.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di PT.
BPR Kusuma Sumbing, Jawa Tengah oleh Puspitasari dan Ratnaningsih
(2019). Ciri-ciri karyawan yang memiliki persepsi positif terhadap dukungan
organisasi yaitu karyawan merasa diakui oleh perusahaan berdasarkan hasil
kerjanya, karyawan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan hasil kerja
atau

kontribusinya

kesempatan

untuk

untuk

perusahaan,

mengembangkan

serta

karyawan

keterampilan

yang

mendapatkan
dimilikinya

(Puspitasari & Ratnaningsih, 2019).
Selanjutnya, indikator dari dukungan organisasi yang bersifat
informal didapatkan dari otonomi kerja, dukungan manajerial (dukungan dari
atasan) dan perhatian untuk dampak karir dari para karyawan (Behson, 2005).
Penelitian yang dilakukan Yahya dan Ying (2014) juga menemukan bahwa
dukungan dari atasan dan work-life balance mempunyai hubungan yang
positif dan signifikan. Semakin tinggi nilai dukungan atasan yang dirasakan
oleh karyawan maka semakin tinggi pula tingkat work-life balance yang
dimiliki oleh karyawan tersebut. Dukungan dari atasan mungkin tidak secara
langsung dapat menurunkan beban dari tanggung jawab keluarga yang
diemban oleh seorang karyawan. Akan tetapi dukungan dari atasan ini dapat
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membantu mengurangi tanggung jawab pekerjaan karyawan yang menganggu
konflik keluarga, yang selanjutnya dapat pula membantu karyawan dalam
mengurangi konflik pekerjaan yang terganggu karena adanya konflik di
dalam keluarga (Selvarajan, Cloninger, & Sighn, 2013 dalam Yahya & Ying,
2014).
Supervisor atau atasan adalah orang penting yang dapat menciptakan
suasana nyaman dalam bekerja untuk pekerja atau karyawan di bawahnya
(Cucuani & Fitriyani, 2017). Seseorang yang berempati pada keinginan
karyawannya dalam hal mencari keseimbangan untuk bertanggung jawab
pada pekerjaan dan keluarga disebut sebagai supervisor yang mendukung
(Thomas

& Ganster, 1995). Perilaku

supervisor yang

mendukung

karyawannya ini disebut dengan family supportive supervisor behaviors
(FSSB). Family supportive supervisor behaviors didefinisikan sebagai
perilaku supervisor yang mendukung atau suportif pada kondisi keluarga
bawahannya atau karyawannya, yang kemudian membentuk persepsi dari
bawahannya mengenai dukungan organisasi kepada dirinya (Hammer,
Kossek, Zimmerman, & Daniels, 2007; Hill et al, 2016, dalam Crain &
Stevans, 2018). Hasil dari penelitian Kong (2013) menunjukkan bahwa
family-supportive supervisor merupakan prediktor penting dalam kompetensi
karir dan kepuasan kerja dari karyawan. Selain itu, Kong (2013)
menunjukkan bahwa karyawan yang merasa organisasinya mendukung
keluarganya akan meningkatkan kompetensi karirnya dan ia juga akan lebih
banyak terlibat di dalam organisasi tersebut, sehingga ia akan memiliki
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tingkat kepuasan kerja yang tinggi jika dibandingkan dengan karyawan yang
beranggapan bahwa organisasinya kurang mendukung keluarganya. Hasil
penelitian lain dari Hammer et al. (2009) menemukan bahwa familysupportive supervisor berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap
work-family conflict dan turn-over intentions para karyawan.
Family-supportive supervisor behaviors memiliki hubungan yang
positif dengan persepsi karyawan akan dukungan atasan untuk keluarganya
yang kemudian akan meningkatkan work-family enrichment dan menurunkan
tingkat konflik antara pekerjaan dan keluarga (Crain & Stevans, 2018). Selain
itu, ketika seorang supervisor atau atasan memberikan dukungan pada
karyawan dan keluarganya maka karyawan tersebut akan memiliki tingkat
kepuasan dalam pekerjaan yang tinggi (Frye & Breaugh, 2004), tingkat
keterikatan kerja yang tinggi (Pan, 2018, dalam Crain & Stevans, 2018), dan
juga memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi (Thompson et al, 2004,
dalam Crain & Stevans, 2018). Selain itu, family-supportive supervisor
behaviors juga menghasilkan tingkat stres dan burnout-exhaustion yang
rendah (Koch and Binnewies, 2015, dalam Crain & Stevans, 2018) serta
tingkat turnover intentions yang rendah pula (Hammer & Kossek, 2013).
Hasil penelitian Ayuningtyas & Septarini (2013), menemukan bahwa
ada hubungan yang positif antara family-supportive supervisor behaviors
dengan work-family balance pada wanita yang bekerja. Hasil dalam
penelitian ini diperuntukkan untuk pekerja wanita pada umumnya. Terlebih
lagi, dalam penelitian ini tidak dijelaskan usia dari responden yang terlibat.
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Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan
batasan usia yang spesifik. Hal tersebut juga didasari oleh penelitian milik
Aroosiya (2018) yang menyebutkan bahwa tingkat work-life balance pada
pekerja wanita yang berusia di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun berbeda.
Pekerja wanita usia di atas 40 tahun memiliki tingkat work-life balance yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja wanita yang berusia di bawah
40 tahun. Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti work-life balance
pekerja wanita yang berusia 20 tahun hingga 40 tahun.
Usia 20 tahun hingga 40 tahun merupakan masa perkembangan
manusia tahap dewasa awal (Halonen & Santrock, 1999). Di masa tersebut,
seseorang mulai menyesuaikan dengan pola kehidupan dan harapan baru di
dalam hidupnya, seperti menikah dan mengurus keluarga, mengasuh anak,
menciptakan relasi dengan kelompok tertentu serta bekerja (Mappiare, 1983
dalam Sumanto, 2014). Khususnya pada pekerja wanita, disamping
mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, ia juga mempunyai peran
dalam mengurus rumah tangga serta mengasuh anak. Mayoritas pekerja
wanita di usia ini juga memiliki anak kecil yang membutuhkan banyak
perhatian. Oleh karena tanggung jawab pekerja wanita di usia dewasa awal
sangatlah besar, maka peneliti ingin meneliti kaitan antara family-supportive
supervisor behavior dan work-life balance pada pekerja wanita di usia
dewasa awal yang telah menikah.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara family supportive
supervisor behaviors (FSSB) dan dimensi-dimensi work-life balance (WLB)
pada pekerja wanita usia dewasa awal yang telah menikah?”

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan family
supportive supervisor behaviors (FSSB) dan dimensi-dimensi work-life
balance (WLB) pada pekerja wanita dewasa awal yang telah menikah.

D. Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis
Hasil

dari

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan ilmu dan pengetahuan terhadap bidang Psikologi khususnya
dalam pengelolaan sumber daya manusia. Secara khusus, hasil dari
penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang Psikologi
Sumber Daya Manusia terlebih pada pembahasan tentang family
supportive supervisor behaviors (FSSB) dan work-life balance (WLB)
pada pekerja wanita dewasa awal yang telah menikah.
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2.

Manfaat Praktis
a. Bagi pekerja wanita
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
bahan evaluasi bagi pekerja wanita yang telah menikah, sehingga para
pekerja

wanita

dapat

memahami,

mampu

berefleksi

dan

mengembangkan dirinya.
b. Bagi perusahaan
Bagi perusahaan atau instansi kerja, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran atau informasi mengenai work-life
balance para pekerja khususnya pekerja wanita yang telah menikah,
sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan-kebijakan serta
membuat lingkungan kerja yang mendukung bagi para karyawannya
untuk mencapai work-life balance.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Work-Life Balance
1.

Sejarah Perkembangan Work-Life Balance
Sejarah perkembangan work-life balance berawal dari abad ke-19,
saat perkumpulan para pekerja sukses mengkampanyekan protes terkait
jam kerja yang panjang di pabrik (Bosworth & Hogarth, 2009 dalam
Syed, 2015). Kemudian pada awal abad ke-20, kajian mengenai work-life
balance dapat dilihat dari gerakan-gerakan atau kampanye mengenai
penentuan jam kerja maksimal karyawan (Syed, 2015). Pada tahun 1930an, lebih tepatnya pada tahun 1938, pemerintah Amerika Serikat
memperkenalan Fair Labor Standards Act, yaitu sebuah kebijakan yang
mengatur jam kerja para pekerja sebanyak 44 jam per minggunya (US
Department of Labor, 2013 dalam Syed, 2015).
Pada tahun 1960-an, mulai banyak penelitian yang berfokus pada
ibu pekerja atau keluarga dual-earner (keluarga berpenghasilan ganda)
(Lewis, Gambles, & Rapoport, 2007). Penelitian Rappaport & Bailyn
(1996, dalam Naithani, 2010) menunjukkan bagaimana posisi pekerjaan
dan keluarga di dalam masyarakat agraris yang dekat satu dengan yang
lain serta bagaimana revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19
membuat batasan yang membedakan antara pekerjaan dan kehidupan
pribadi. Selanjutnya pada tahun 1970-an, pekerjaan dan keluarga telah
14
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dianggap sebagai segmen yang berbeda (Blunsdon et al, 2006 dalam
Naithani, 2010).
Pekerjaan dan keluarga sebagai segmen yang saling memengaruhi
juga diteliti oleh Kanter (1977, dalam Naithani, 2010), yang meneliti
mengenai aspek dalam pekerjaan yang memengaruhi kehidupan keluarga
dan aspek dalam kehidupan keluarga yang turut memengaruhi pekerjaan.
Di tahun yang sama Pleck (1977, dalam Naithani, 2010) meneliti tentang
sistem peran dalam keluarga pekerja seperti peran lelaki pekerja, peran
wanita pekerja, peran lelaki rumah tangga dan wanita rumah tangga.
Pleck (1977, dalam Naithani, 2010) juga menjelaskan mengenai
pengalaman spill-over wanita yang bermula dari perannya di dalam
keluarga kemudian berpengaruh pada perannya di pekerjaan, sebaliknya
pada lelaki pengalaman spill-over bermula dari perannya di pekerjaan
yang kemudian memengaruhi perannya di dalam keluarga.
Teori spill-over kemudian dikembangkan oleh Staines pada tahun
1980 (Naithani, 2010). Staines mengemukakan bahwa spill-over dari satu
segmen kehidupan ke segmen yang lain dapat memiliki konsekuensi baik
positif maupun negatif. Selanjutnya, Staines melengkapi pembahasan
aspek

kehidupan

kerja

(work-life)

dengan

teori

kompensasi

(compensation theory). Teori kompensasi melihat bahwa seseorang
berusaha untuk mengkompensasi kekurangan dalam satu aspek
kehidupan dengan menginvestasikan tambahan-tambahan ke dalam aspek
kehidupan yang lain (Staines, 1980 dalam Naithani, 2010).
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Kemudian pada tahun 1985, Greenhaus & Beutell memberikan
pandangan baru mengenai penelitian mengenai lingkup kerja dan
keluarga dengan menyampaikan teori konflik kerja-keluarga (workfamily conflict theory) (Naithani, 2010). Teori ini melihat bahwa
seseorang harus menjalankan peran yang berbeda antara peran dalam
keluarga dan pekerjaan, sehingga kedua peran ini bersaing dalam
tuntutan waktu, perhatian dan komitmen untuk menjalankan kedua peran
yang berbeda tersebut. Konflik antara perilaku seseorang dalam
menjalankan kedua peran inilah yang menciptakan konflik dan kemudian
disebut sebagai work-family conflict. Menurut Greenhaus dan Beutell,
penyebab utama konflik adalah karena kurangnya waktu yang
berhubungan

dengan

stres

dan

juga

kekurangan

waktu

untuk

menjalankan kehidupan di luar tempat kerja (1985, Naithani, 2010).
Kebijakan-kebijakan perusahan di tahun 1980-an dan 1990-an
mulai menawarkan program yang berhubungan dengan kehidupan kerja
dan keluarga (Lockwood, 2003) serta praktik-praktik kerja yang ramah
terhadap karyawan (employee-friendly flexible working) (Fleetwood,
2007). Program-program yang mendukung kehidupan pekerjaan dan
keluarga ini pada mulanya hanya berfokus pada pekerja wanita yang
telah memiliki anak saja (Lockwood, 2003). Kelompok-kelompok
pekerja seperti National Work-Life Forum berhasil mempublikasikan isuisu terkait dengan kurangnya fleksibilitas dalam pekerjaan yang
mengakibatkan pekerja laki-laki tidak bisa menghabiskan waktu dengan
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keluarganya (Fleetwood, 2007). Oleh karena itu, pada praktiknya
kebijakan-kebijakan tersebut juga dapat mengakomodasi kebutuhan dari
para pekerja laki-laki (Syed, 2015). Dalam konteks ini, gagasan
mengenai keseimbangan pekerjaan dan keluarga diterima dengan tujuan
untuk melindungi kehidupan keluarga di tengah kehidupan kerja yang
kompetitif dan masyarakat yang mengejar karir (Parakati, 2010 dalam
Syed, 2015).
Pada akhir tahun 1990-an, pembahasan mengenai employeefriendly flexible working berubah menjadi pembahasan tentang work-life
balance (Crompton, 2002; Hyman et al., 2003; Lewis, 2003 dalam
Fleetwood, 2007). Teori-teori lain yang berkaitan pula dengan workfamily dan family-friendly policy kemudian diperluas pembahasannya
menjadi work-life balance yang merupakan konstruk yang lebih besar
(Lewis, Gambles, & Rapoport, 2007).
Grzywacz & Marks (2000) mengemukakan sebuah konsep worklife balance dengan berdasar pada konsekuensi antara peran dalam
pekerjaan dan keluarga. Konsep tersebut kemudian dioperasionalisasikan
mencakup negatif spillover atau pelimpahan negatif, misalnya konflik
dan intervensi serta pelimpahan positif, misal peningkatan dan positive
spillover antara pekerjaan ke keluarga maupun sebaliknya, keluarga ke
pekerjaan (Grzywacz & Marks, 2000). Pada tahun 2009, Fisher, Bulger,
dan Smith mengadopsi konsep work-life balance milik Grzywacz dan
Marks (2000) untuk menjelaskan dan memvalidasi dimensi-dimensi dari
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work-life balance itu sendiri, yaitu WIPL (work interference with
personal life), PLIW (personal life interference with work), PLEW
(personal life enhancement of work), dan WEPL (work enhancement with
personal life). Selanjutnya, popularitas penelitian yang berhubungan
dengan work-life balance terkonfirmasi di konferensi Gender, Work and
Organization pada tahun 2005 (Gregory & Milner, 2009).

2.

Definisi Work-Life Balance
Menurut Felstead, work-life balance adalah hubungan antara waktu
dan ruang yang dihabiskan untuk pekerjaan dan kegiatan-kegiatan nonpekerjaan di dalam masyarakat, yang melihat pendapatan sebagai sesuatu
yang dihasilkan dari bekerja dan didistribusikan lewat pasar tenaga kerja
(Felstead et al., 2002 dalam Gregory & Milner, 2009).
Berbeda

dengan

pengertian

tersebut,

Meenakshi,

V,

dan

Ravinchandran berpendapat bahwa work-life balance adalah proses
menciptakan dan mengatur lingkungan kerja yang mendukung, sehingga
hal ini akan membuat karyawan memiliki keseimbangan antara pekerjaan
dan tanggung jawab pribadi (Meenakshi, V, & Ravichandran, 2013).
The Work Foundation (dulu dikenal sebagai The Industrial Society)
dalam Byrne (2005) mendefinisikan work-life balance sebagai kendali
seseorang atas kapan, dimana dan bagaimana mereka bekerja. Hal
tersebut dapat tercapai ketika kebutuhan seseorang terpenuhi untuk
kehidupannya baik di dalam maupun di luar pekerjaan yang mendapatkan
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bayaran, yang kemudian diterima dan dihormati sebagai sebuah norma
untuk saling menguntungkan dari individu, bisnis dan masyarakat.
Beberapa peneliti menyatakan bahwa work-life balance memiliki
implikasi yang mempertimbangkan dua komponen kesetaraan yaitu
inputs dan outputs. Inputs adalah sumber daya pribadi yang dipakai untuk
tiap-tiap peran yang ada. Menjadi seimbang berarti memiliki tingkat
perhatian (attention), waktu (time), keterlibatan (involvement), atau
komitmen (commitment). Sedangkan komponen lain mengacu pada
outputs yang berkaitan dengan pengalaman pada pekerjaan dan peran di
dalam keluarga.
Salah satu hasil yang sering dimasukkan dalam definisi
keseimbangan adalah kepuasan (Kofodimos, 1993 dalam Greenhaus,
Collins, & Shaw, 2003). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Clark
(2000) yang menyebutkan bahwa work-family balance adalah kepuasan
yang dirasakan oleh seseorang, sehingga ia dapat bekerja dengan baik di
tempat kerja maupun di rumah, tentu dengan tingkat konflik peran yang
rendah. Greenblatt (2002, dalam Reiter, 2007) juga berbicara mengenai
konflik antara peran dalam pekerjaan dan juga peran di luar pekerjaan.
Work-life balance didefinisikan oleh Greenblatt (2002, dalam Reiter,
2007) sebagai tingkat konflik yang dapat diterima antara tuntutan
pekerjaan dan di luar pekerjaan.
Berbeda dengan konsep-konsep tersebut, konsep dari Grzywacs &
Marks (2000) menjelaskan teori work-life balance yaitu dengan bentuk
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operasionalisasinya sebagai dampak atau konsekuensi positif dan negatif
dari pekerjaan terhadap keluarga maupun sebaliknya. Dampak negatif
yang dapat terjadi misalnya adalah konflik dan gangguan. Kemudian
dampak positif yang dapat pula terjadi misalnya adalah adanya
peningkatan serta adanya spillover yang bersifat positif (Fisher-McAuley
et al., 2003). Fisher (2001 dalam Fisher-McAuley et al., 2003)
mencontohkan bahwa di dalam work-life balance terdapat gangguan
antara pekerjaan dan kehidupan pribadi serta peningkatan antara
pekerjaan dan juga kehidupan personal. Fisher-McAuley et al. (2003,
dalam Wenno, 2018) sendiri mendefinisikan work-life balance sebagai
perilaku seseorang untuk membagi waktunya dalam pekerjaan dan
aktivitas lain di luar pekerjaan, yang dapat menjadi sumber masalah atau
konflik ataupun menjadi sumber energi bagi diri sendiri.
Work-life balance menurut Kalliath & Brough (2008, dalam
Poulose & N, 2014) adalah persepsi individu mengenai aktivitas kerja
dan di luar pekerjaan yang dapat berjalan bersamaan dengan konflik yang
rendah (kompatibel) dan dapat mendorong perkembangan individu sesuai
dengan prioritas kehidupan seseorang saat itu.
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa worklife balance merupakan persepsi seseorang akan peran dan tanggung
jawabnya dalam keluarga serta pekerjaan, yang memberikan konsekuensi
pada individu tersebut, baik itu positif atau negatif serta terdapat pula
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konflik dengan tingkat yang rendah sehingga peran pada kedua ranah
tersebut dapat seimbang.

3.

Dimensi Work-Life Balance
Pada tahun 2009, Fisher, Bulger dan Smith melakukan sebuah
penelitian untuk memvalidasi pengukuran work-life balance, sehingga
pengukuran tersebut dapat digunakan untuk semua pekerja terlepas dari
status kehidupan perkawinan atau keluarga mereka. Konsep work-life
balance terdiri dari beberapa dimensi yang kemudian disebut sebagai
konstruk multidimensi (Fisher, Bulger, & Smith, 2009). Dalam
penelitiannya tersebut, Fisher, Bulger, & Smith (2009) menjelaskan
bahwa pengukuran multidimensi dalam work-life balance merupakan
usaha untuk mengisi gap dari beberapa pengukuran dalam ranah keluarga
dan pekerjaan sebelumnya, serta lebih memperhitungkan peran seseorang
di luar pekerjaannya. Konstruk multidimensi sendiri memiliki arti bahwa
work-life balance disusun oleh beberapa dimensi yang tidak saling
berkaitan satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya, work-life balance ini dapat diukur berdasarkan pada
empat dimensi, yaitu work interference with personal life (WIPL),
personal life interference with work (PLIW), personal life enhancement
of work (PLEW), dan work enhancement with personal life (WEPL).
Berikut adalah penjelasan mengenai keempat dimensi work-life balance
menurut Fisher, Bulger, dan Smith (2009):
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a. Dimensi WIPL (Work Interference with Personal Life)
Dimensi ini mengacu pada persepsi pekerja mengenai
pekerjaan yang dapat menganggu kehidupan pribadinya.
Misalnya, pekerjaan dapat membuat seseorang kesulitan dalam
mengatur waktu untuk kehidupan pribadinya. Berdasarkan
teori peran (role theory) (Kahn et al., 1964 dalam Fisher,
Bulger, & Smith, 2009) dan teori konservasi sumber daya
(Hobfoll, 1989 dalam Fisher, Bulger, & Smith, 2009), work
interference with personal life merupakan sebuah stressor
pekerjaan. Dengan demikian, work interference with personal
life semestinya berhubungan dengan stres kerja secara
keseluruhan.

b. Dimensi PLIW (Personal Life Interference with Work)
Dimensi personal life interference with work ini mengacu pada
persepsi seseorang mengenai kehidupan pribadi yang dapat
menggangu kehidupan pekerjaannya. Contohnya, jika individu
memiliki masalah di dalam kehidupan pribadi, maka kinerja
individu tersebut saat bekerja akan terganggu.
c. Dimensi PLEW (Personal Life Enhancement of Work)
Dimensi ini berbicara mengenai kehidupan pribadi seseorang
dapat meningkatkan performa dalam dunia kerja. Misalnya,
ketika individu merasa senang akan kehidupan pribadinya
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maka hal tersebut dapat membuat suasana hati individu pada
saat bekerja menjadi menyenangkan pula.
d. Dimensi WEPL (Work Enhancement of Personal Life)
Dimensi ini mengacu pada persepsi dari seseorang akan peran
pekerjaannya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan
pribadi seseorang. Contohnya, keterampilan yang diperoleh
individu pada saat bekerja, memungkinkan individu untuk
memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kehidupan seharihari.

4.

Pengukuran Work-Life Balance
Fisher, Bulger, dan Smith (2009) menyatakan bahwa penelitianpenelitian mengenai gangguan yang terjadi antara pekerjaan terhadap
keluarga maupun sebaliknya, keluarga terhadap pekerjaan meningkat
selama beberapa dekade terakhir. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut
dapat mengidentifikasi adanya anteseden dan konsekuensi, kemudian
menjelaskan perbedaan gender akan persepsi terhadap konflik yang
muncul, mengevaluasi keefektivan peran organisasi dalam usaha untuk
mengurangi konflik, serta menguji aspek-aspek positif dari peran dalam
pekerjaan dan keluarga (Frone, 2003; Greenhaus & Powell, 2006;
Voydanoff, 2005b dalam Fisher-McAuley et al., 2003).
Mayoritas penelitian mengenai kehidupan kerja dan di luar
pekerjaan, fokus meneliti gangguan yang terjadi antara peran dalam
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pekerjaan dan keluarga seperti mengurus anak, mengurus orang tua atau
hubungan

perkawinan.

mendefinisikan

dan

Beberapa
mengukur

penelitian
konflik

juga
serta

fokus

dalam

peningkatannya

(enhancement) dengan peran di luar pekerjaan dan keluarga (Kirchmayer,
1992a, 1992b; Voydanoff, 2005a dalam Fisher, Bulger, & Smith, 2009).
Oleh karena itu, dibutuhkan pengukuran yang tervalidasi untuk
mengukur

gangguan

atau

interferensi

beserta

peningkatannya

(enhancement) dalam konteks kehidupan kerja dan kehidupan di luar
pekerjaan.
Fisher, Bulger, dan Smith (2009) melakukan tiga penelitian/studi
untuk mengembangkan dan memvalidasi pengukuran work-life balance.
Penelitian/studi pertama ini berupa pembuatan, pemilihan item dan juga
pelaksanaan asesmen. Tujuan dari studi pertama adalah untuk mengukur
persepsi mengenai sejauh mana pekerjaan dapat menganggu kehidupan
pribadi dan sebaliknya, sejauh mana kehidupan pribadi dapat menganggu
pekerjaan serta untuk mengukur sejauh mana pekerjaan dapat
meningkatkan kehidupan pribadi dan sejauh mana kehidupan pribadi
dapat meningkatkan kehidupan kerja seseorang. Sehingga, 4 (empat)
dimensi yang digunakan dalam studi ini ialah work interference with
personal life (WIPL), personal life interference with work (PLIW),
personal life enhancement of work (PLEW), dan work enhancement with
personal life (WEPL). Dalam studi ini, pengukuran dilakukan dengan 31
item survei yang bersifat self-report dan berdasarkan pada tinjauan
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literatur mengenai pengukuran konflik pekerjaan dan keluarga yang ada
(Carlson et al., 2000; Gutek, Searle, & Klepa, 1991; Netemeyer et al.,
1996 dalam Fisher, Bulger, dan Smith, 2009). Selain survei, wawancara
semi-struktur untuk karyawan juga digunakan dalam studi pertama ini.
Selanjutnya, Fisher, Bulger, dan Smith (2009) membentuk sebuah
panel yang terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa doktoral psikologi
industri dan organisasi serta 1 (satu) orang praktisi psikolog industri dan
organisasi meninjau respon-respon yang telah didapatkan dalam
wawancara untuk selanjutnya dibentuk menjadi item-item. Item-item
yang telah tersusun ini kemudian ditinjau kembali oleh 12 orang (6 lakilaki dan 6 perempuan) yang merupakan ahli atau experts dalam
bidangnya untuk melihat apakah item yang ada telah sesuai dengan apa
yang akan diukur. Hasil dari studi pertama ini adalah 24 item yang akan
digunakan dalam studi kedua. Terdapat pula 7 item lainnya yang
digugurkan karena para ahli memberikan rating yang rendah pada item
tersebut.
Tujuan dari studi kedua adalah untuk memvalidasi alat ukur atau
skala yang telah disusun. Jumlah item yang digunakan dalam studi ini
adalah 24 item sesuai dengan item yang dihasilkan pada studi pertama.
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kehidupan pekerjaan dan
keluarga merekomendasikan penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang
berdasarkan pada waktu atau intensitas (time-based), sehingga semua
responden memiliki pandangan yang sama untuk merespon/menjawab
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item-item dalam survei tersebut (MacDermid et al., 2000 dalam Fisher,
Bulger, & Smith, 2009). Dalam survei pada studi kedua ini, responden
diminta

untuk

menunjukkan

frekuensi

masing-masing

mengenai

perasaan-perasaan tertentu yang muncul dalam 3 (tiga) bulan terakhir
dengan 5 (lima) pilihan jawaban sebagai berikut; 1 (tidak pernah), 2
(jarang), 3 (kadang-kadang), 4 (sering), dan 5 (sangat sering).
Studi kedua ini menghasilkan skala dengan jumlah item yang lebih
sedikit dari item yang dihasilkan di studi pertama, yaitu 14 item.
Terdapat 10 item yang gugur dengan pertimbangan bahwa 5 (lima) item
sudah termuat dalam faktor pendukung (interference) dan setelah
dilakukan peninjauan ulang, item-item tersebut tidak menunjukkan arah
tujuan yang jelas. Kemudian, 5 (lima) item yang lain digugurkan karena
tidak memiliki konsistensi internal yang cukup baik berdasarkan
rekomendasi dari Stanton et al. (2002, dalam Fisher, Bulger, & Smith,
2009). Selanjutnya, peneliti melakukan studi ketiga untuk merevisi dan
memvalidasi skala work-life balance yang telah disusun dari 2 (dua) studi
sebelumnya.
Dalam studi ketiga ini, peneliti menambahkan 3 (tiga) item dengan
berdasarkan rekomendasi dari Bollen (1989 dalam Fisher, Bulger, &
Smith, 2009) yang menyatakan bahwa paling tidak terdapat 3 (tiga) item
yang digunakan dalam setiap dimensi yang akan diteliti. Oleh karena itu,
Fisher, Bulger, dan Smith, (2009) menambahkan masing-masing 1 (satu)
item pada dimensi work enhancement of personal life (WEPL), personal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

life enhancement of work (PLEW) dan personal life interference with
work (PLIW). Selain itu, terdapat pula modifikasi pada 1 (satu) item yang
telah ada pada dimensi work interference with personal life agar lebih
menggambarkan hubungannya dengan intensitas/waktu. Penambahan 3
(tiga) item baru ini meningkatkan sifat pengukuran (measurement
properties) pada skala ini sendiri, contohnya adalah reliabilitas
konsistensi internal yang meningkat pada dimensi personal life
interference yang menjadi lebih baik sama halnya dengan dimensi
peningkatan atau enhancement. Skala work-life balance ini memiliki nilai
reliabilitas yang berada di angka 0,509 – 0,952. Oleh karena itu, skala
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala work-life balance yang
disusun oleh Fisher, Bulger, dan Smith (2009) yang kemudian diadaptasi
ke dalam bahasa Indonesia.

5.

Faktor- faktor yang memengaruhi Work-Life Balance
Banyak penelitian telah meneliti tentang faktor-faktor yang
memengaruhi persepsi work-life balance pada masing-masing individu.
Faktor-faktor yang memengaruhi work-life balance pada seseorang ini
kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu faktor individu
(individual factors), faktor organisasi (organizational factors), faktor
sosial (societal factors) dan faktor-faktor lainnya (others factors)
(Poulose & N, 2014).
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a.

Faktor Individual (Individual Factors)
Penelitian

menjelaskan

bahwa

faktor

individual

yang

memengaruhi persepsi dari karyawan terhadap work-life balance
dapat

dijabarkan

dalam

faktor

kepribadian

(personality),

kesejahteraan (well-being) dan kecerdasan emosi atau emotional
intelligence (Poulose & N, 2014).
Parasuraman & Greenhaus (2002, dalam Poulose & N, 2014)
menyatakan bahwa karakteristik kepribadian dapat memengaruhi
kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan bereaksi pada situasi
tertentu

serta

dapat pula

menyesuaikan dengan lingkungan

sekitarnya. Oleh karena itu, Wayne, Musisca, dan Fleeson (2004,
dalam Poulose & N, 2014) melakukan penelitian untuk melihat
hubungan antara masing-masing dimensi kepribadian menurut teori
Big

Five

Personality

yaitu

extraversion,

agreebleness,

conscienstiousness, neuroticism, dan openness to experience dengan
kehidupan pekerjaan dan keluarga. Hasil dari penelitian ini
menyebutkan bahwa kepribadian extraversion memandang aspek
pekerjaan dan keluarga merupakan aspek yang saling mendukung
satu sama lain. Sedangkan, kepribadin neuroticism cenderung
memiliki konflik antara aspek pekerjaan dan keluarganya.
Selain itu, faktor individu lain yang memengaruhi work-life
balance adalah kecerdasan emosi. Menurut Schutte et al. (1998,
dalam Poulose & N, 2014), kecerdasan emosi adalah kemampuan
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untuk beradaptasi, mengenali emosi diri, mengekspresikan emosi,
meregulasi emosi dan memanfaatkan emosi itu sendiri. Selanjutnya,
Affandi dan Raza (2013, dalam Poulose & N, 2014) meneliti
hubungan antara kecerdasan emosional dari pemimpin dan
dampaknya pada kualitas kehidupan kerja dan keluarga, burnout,
serta kinerja karyawan. Responden dalam penelitian ini adalah para
dokter yang bekerja di beberapa rumah sakit di Pakistan. Hasil
penelitian ini menyebutkan bahwa kecerdasan emosi yang dimiliki
oleh pemimpin memiliki hubungan yang positif dengan kualitas
kehidupan kerja dan keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa
kecerdasaan emosi merupakan prediktor yang kuat dari kualitas
kehidupan kerja dan keluarga serta kinerja karyawan. Di samping itu
kecerdasaan emosi pada pimpinan tidak memiliki hubungan dengan
burnout pada karyawan.
b.

Faktor Organisasi (Organisational Factors)
Faktor organisasi juga turut memengaruhi persepsi work-life
balance seseorang. Faktor-faktor organisasi ini mencakup mengenai
kesepakatan kerja (work arrangements), aturan dan praktek work-life
balance (work-life balance pratices & policies), dukungan organisasi
(organizational support), dukungan atasan (superior support),
colleague support, job stress, role conflict, role ambiguity, role
overload dan technology.
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Berdasarkan penelitian Thompson, Kirk, & Brown (2005 dalam
Poulose & N, 2014), supervisor atau atasan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat stres yang dirasakan oleh polwan (polisi
wanita). Selain itu, supervisor juga berkontribusi pada tingkat worklife balance bawahannya sehingga bawahannya memiliki tingkat
work-life balance yang lebih baik. Penelitian lain milik Thomas dan
Ganster (1995, dalam Allen 2001) menyebutkan bahwa lingkungan
kerja yang mendukung (family-supportive work environments) yang
disusun atas kebijakan yang mendukung (family-supportive policies)
dan dukungan supervisor (family-supportive supervisors) merupakan
upaya dari organisasi untuk mendukung kebutuhan karyawan akan
keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga (worklife balance). Di sisi lain, Hammer et al. (2009) juga berbicara
mengenai family-supportive supervisor behaviors yang dapat
mengurangi konflik dan dapat meningkatkan kepuasan kerja pada
karyawan, sehingga dapat meningkatkan work-life balance pada
karyawan tersebut.
c.

Faktor Sosial (Societal Factors)
Faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat work-life
balance pada seseorang dijelaskan berdasarkan tanggung jawab
merawat anak (childcare responsibilities), dukungan keluarga dan
sosial serta faktor sosial yang lain.
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Berbagai macam penelitian telah menemukan bahwa kondisi
keluarga seperti banyaknya anak dan tanggung jawab merawat anak
menuju pada ketidakseimbangan peran dalam pekerjaan dan
keluarga (Poulose & N, 2014). Dalam penelitian Gerson (1993,
dalam Poulose & N, 2014), para ayah merasa tertekan atau stres
ketika merawat anak saat istrinya bekerja dan tidak berada di rumah.
Lain halnya dengan penelitian milik Lundberg (dalam Poulose & N,
2014) yang menyatakan bahwa semakin banyak anak yang berada di
rumah maka semakin tinggi pula tuntutan atau beban di rumah yang
kemudian membuat tekanan atau stres tambahan dan adanya konflik
pekerjaan dan keluarga. Di samping itu, ibu pekerja memiliki
kesulitan dalam pengaturan perawatan anak serta memiliki tingkat
depresi yang cenderung tinggi (Ross & Mirowsky, 1988 dalam
Poulose & N, 2014).
d.

Faktor-faktor lainnya (Others Factors)
Telah banyak penelitian yang berfokus pada dampak dari
variabel demografik dan isu-isu tambahan pada work-life balance
dalam populasi pekerja (Poulose & N, 2014). Parasuraman dan
Simmers (2001, dalam Poulose & N, 2014) menyatakan bahwa
gender dan tipe pekerjaan memiliki dampak yang signifikan dalam
kehidupan kerja dan keluarga, keterlibatan dalam pekerjaan serta
kepuasaan

seseorang

dalam

pekerjaannya.

Penelitian

juga

menemukan bahwa sebagian besar stres yang dirasakan oleh wanita
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berasal dari tuntutan keluarga dibandingkan dengan tuntutan dalam
pekerjaan, terutama bagi keluarga yang telah memiliki anak (Tausig
& Fenwick, 2001 dalam Poulose & N, 2014).
Selain itu, terdapat pula penelitian yang melihat hubungan
antara pendapatan dari karyawan dengan keseimbangan tanggung
jawab kehidupan kerja dan keluarga (Barnett et al., 2003 dalam
Poulose & N, 2014). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa
semakin rendah pendapatan yang diterima oleh karyawan terutama
bagi ibu tunggal atau single mothers, maka semakin sulit pula
karyawan ini untuk menyeimbangan tanggung jawabnya dalam
pekerjaan dan keluarga (Barnett et al., 2003 dalam Poulose & N,
2014).
Penelitian lain milik Aroosiya pada tahun 2018 menunjukkan
bahwa pekerja wanita yang berusia >40 tahun, mempunyai tingkat
work-life balance yang lebih tinggi daripada pekerja wanita yang
berusia <40 tahun. Selain itu, ditunjukkan pula oleh Aroosiya (2018)
bahwa pekerja wanita yang telah bekerja selama >10 tahun memiliki
tingkat work-life balance yang cenderung lebih tinggi pula
dibandingkan dengan pekerja wanita yang baru bekerja selama 5-10
tahun.
Faktor-faktor yang memengaruhi work-life balance ini dapat
dilihat secara ringkas, seperti yang ada di tabel yang telah dibuat
oleh Poulose & N (2014) di bawah ini:
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Tabel 1. Tabel Faktor-faktor Pengaruh Work-Life
Poulose & N (2014)
Individual
Factors
1. Personality
2. Well-being
3. Emotional
Intelligence

Organisational
Factors
1. Work
Arrangements
2. Work-life
balance
pratices &
policies
3. Organisational
support
4. Superior
support
5. Colleague
support
6. Job stress
7. Role conflict
8. Role ambiguity
9. Role overload
10. Technology

Balance oleh

Societal Factors

Others Factors

1. Child care
arrangements
2. Spouse support
3. Family support
4. Social support
5. Personal &
family demands
6. Dependent care
issues
7. Family quarrel

1. Age
2. Gender
3. Marital status
4. Parental status
5. Experience
6. Employee level
7. Job type
8. Income
9. Type of family

Selain beberapa faktor yang memengaruhi work-life balance di
atas, terdapat satu faktor lain yang dianggap memengaruhi work-life
balance yaitu budaya kerja atau work culture. Penelitian Clark
(2001) meneliti mengenai hubungan antara efek teori Bailyn pada
tahun 1997 budaya kerja memiliki 3 aspek yakni fleksibilitas
temporal (kemampuan untuk membuat jadwal kerja), fleksibilitas
operasional (kemampuan untuk mengontrol kondisi kerja) serta
dukungan supervisor dan work-life balance. Hasilnya, dapat
diketahui bahwa fleksibilitas dalam mengontrol kondisi kerja atau
fleksibilitas operasional lebih berhubungan dengan

work-life
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balance, karena fleksibilitas operasional berhubungan secara positif
dengan kepuasan kerja dan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, dukungan supervisor lebih berhubungan dengan
work-life balance daripada fleksibilitas temporal atau kemampuan
untuk membuat jadwal kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
hubungan yang positif antara dukungan supervisor dan status
karyawan.

Sedangkan,

fleksibilitas

temporal

tidak

memiliki

hubungan dengan work-life balance.

B. Family-Supportive Supervisor Behavior
1.

Definisi Family-Supportive Supervisor Behavior
Family-supportive supervisor behavior adalah sebuah bentuk
dukungan khusus yang diberikan oleh atasan (Crain & Stevens, Family
Supportive Supervisor Behaviors: A Review and Recommendations for
Research and Practice, 2018). Dukungan dari atasan ini merupakan salah
satu sumber dari dukungan sosial yang didapatkan dari tempat kerja dan
dukungan dari atasan ini kemudian disebut sebagai bentuk dukungan
informal dari organisasi (Hammer et al., 2009). Dukungan sosial
transaksi antar individu yang mencakup ekspresi emosional seperi
perhatian, keprihatinan, bantuan yang bersifat instrumental ataupun
bantuan yang berupa informasi (House, 1981 dalam Hammer et al.,
2009). Sedangkan, dukungan informal yang diberikan oleh atasan ini
mencakup adanya pertukaran asumsi, keyakinan dan nilai-nilai bersama
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mengenai sejauh mana organisasi mendukung dan menghargai pekerjaan
serta kehidupan keluarga dari para karyawannya (Thompson, Beauvis &
Lyness, 1999 dalam Hammer, Kossek, Zimmerman, & Daniels, 2007).
Perrewe, Treadway & Hall (2003, dalam Hammer et al., 2007)
menyatakan bahwa family-supportive supervisor behavior adalah sebuah
bentuk dari dukungan instrumental atau dengan istilah lainnya adalah
dukungan formal (Behson, 2005) yaitu dukungan yang berupa kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh supervisor, yang kemudian mengarah
pada persepsi dari karyawan mengenai dukungan emosional atau
dukungan informal (Behson, 2005) dari supervisor mereka serta
konsisten dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dukungan informal
dari atasan atau supervisor untuk pekerjaan dan juga keluarga mungkin
lebih penting bagi kesejahteraan karyawan secara keseluruhan daripada
penyediaan kebijakan formal di tempat kerja seperti kebijakan mengenai
pengaturan jam kerja dan dukungan perawatan yang sifatnya dependen
(Kossek & Nichol, 1992 dalam Hammer et al., 2009).
Selanjutnya, Heras (2015, dalam Pareira & Afrianty, 2018)
menyatakan bahwa family-supportive supervisor behavior merupakan
tindakan dari manajer yang berempati kepada bawahannya yang
berkeinginan unuk mencari keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung
jawab keluarga. Sebagai tambahan, Heras juga menyatakan bahwa
bentuk perhatian dari atasannya tersebut dapat memengaruhi pekerjaan
dari bawahannya (Heras, 2015 dalam Pareira & Afrianty, 2018). Selain
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didefinisikan sebagai seseorang yang berempati, family-supportive
supervisor behavior

juga

didefinisikan

sebagai

seseorang

yang

bersimpati pada keinginan dari karyawannya untuk dapat mencapai
keseimbangan dalam tanggung jawab pekerjaan dan keluarganya,
sehingga muncul keinginan untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan
tersebut (Allen, 2001). Sejalan dengan pernyataan Allen (2001) tersebut,
Thomas & Ganster (1995, dalam Hammer et al., 2009) mendefinisikan
family-supportive supervisor sebagai seseorang yang berempati terhadap
harapan dari karyawannya akan keseimbangan antara tanggung jawab di
dalam pekerjaan juga di dalam keluarga.
Sementara itu, Hammer et al. (2009) mendefinisikan familysupportive supervisor behavior sebagai perilaku atau tindakan nyata dari
supervisor yang mendukung keluarga dari karyawannya dan terdiri dari 4
dimensi yang berasal dari lingkungan kerja yaitu dukungan emosional
(emotional support), dukungan instrumental (instrumental support),
perilaku sebagai peran permodelan (role modeling behaviors), dan
manajemen

kerja-keluarga

yang

kreatif

(creative

work-family

management) (Hammer et al., 2007).
Sejalan dengan hal tersebut, Pareira & Afrianty (2018) dalam
penelitiannya mendefinisikan family-supportive supervisor behavior
sebagai salah satu bentuk usaha dari perusahaan untuk mengatasi konflik
yang terjadi antara pekerjaan dan keluarga, sehingga terbentuk efek
positif dalam keterikatan karyawan itu sendiri. Lain dengan pemaparan
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tersebut, Michel et al. (2010, dalam Muse & Pichler, 2011) menyebutkan
family-supportive supervisor behavior sebagai suatu sinyal pelindung
sumber daya (resource protector) yang ditujukan untuk para karyawan
dengan menunjukkan bahwa mereka berharga serta digunakan sebuah
koping psikologis yang penting dan dapat menurunkan ketegangan.
Berdasarkan penjelasan mengenai definisi-definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa family-supportive supervisor behavior adalah bentuk
dukungan berupa perhatian serta bantuan informasi ataupun instrumental
dari atasan atau supervisor kepada karyawannya untuk mengatasi konflik
antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga yang didapatkan di tempat
kerja.

2.

Dimensi Family-Supportive Supervisor Behavior
Penelitian milik Hammer et al. (2009) mengidentifikasi bahwa
family-supportive supervisor behavior memiliki empat dimensi yaitu
dukungan emosional (emotional support), perilaku sebagai peran
permodelan

(role

modeling

behaviors),

dukungan

instrumental

(instrumental support), dan manajemen kerja-keluarga yang kreatif
(creative work-family management). Keempat dimensi tersebut kemudian
disebut sebagai konstruk bawahan atau subordinate yang disusun secara
hierarkis untuk

menunjukkan konstruk

yang lebih tinggi atau

superordinate, yaitu family-supportive supervisor behavior (Edwards,
2001 dalam Hammer et al., 2009).
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Dalam hal ini, family-supportive supervisor adalah konstruk
multidimensi (multidimensional construct) yang kemudian memiliki
peran

sebagai

konstruk

superordinate

dengan

empat

dimensi

subordinate. Seperti yang disarankan oleh Edwards (2001 dalam
Hammer et al., 2009), konstruk multidimensi dapat dikatakan
superordinate ketika konstruk yang lebih tinggi memiliki hubungan yang
mengalir terhadap dimensinya. Konstruk multidimensi superordinate
tidak dipahami secara terpisah sebagai dimensi-dimensi yang spesifik
(Hammer et al., 2009).
Berikut adalah penjelasan mengenai empat dimensi dari familysupportive supervisor behavior berdasarkan penelitian Hammer, Kossek,
Yragui, Bodner, & Hanson, 2009):
a.

Dukungan emosional (emotional support)
Dukungan emosional secara umum berfokus pada
persepsi bahwa seseorang mendapatkan kepedulian dari orang
lain, mempertimbangkan perasaan, dan menjadikan seseorang
merasa

nyaman

untuk

berkomunikasi

dengan

pemberi

dukungan itu sendiri. Dukungan emosional dari supervisor
termasuk berbicara kepada karyawannya dan menyadari
kehidupan keluarga dan personal karyawan tersebut.
Selanjutnya, dukungan emosional dari supervisor ini
dapat ditunjukkan dengan supervisor yang bisa membuat
bawahannya

merasa

nyaman saat berdiskusi

mengenai
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permasalahan-permasalahan

yang

berkaitan

dengan

keluarganya, mengekspresikan atau menunjukkan bahwa
tanggung jawab dalam pekerjaan memengaruhi kondisi
keluarga dan menunjukkan juga sikap supervisor yang
menghargai, perhatian dan peka dalam hal tanggung jawab
bawahannya terhadap keluarganya.
b.

Perilaku peran permodelan (role modeling behaviors)
Dimensi

ini

mengacu

pada

supervisor

yang

menunjukkan bagaimana ia menghubungkan pekerjaan dan
keluarga lewat contoh perilaku di dalam pekerjaan. Dalam
konteks family-supportive supervisor behavior, role modeling
behavior dapat didefinisikan sebagai pemberian contoh oleh
supervisor mengenai strategi dan perilaku yang kemudian
dipercayai oleh bawahannya, dapat mengarahkan kepada hasil
kerja dan keluarga yang diharapkan. Kirby dan Krone (2002,
dalam Hammer et al., 2009) menyatakan bahwa organisasi
yang menerapkan kebijakan mengenai kerja-keluarga maka
kebijakan tersebut harus ditunjukkan dengan tulisan atau
komunikasi langsung sebaik ketika memberikan contoh
perilaku secara langsung.
Mentoring atau berbagi pengalaman dan pengetahuan
juga berguna untuk menggambarkan bagaimana family
supportive role model menguntungkan bagi para karyawan.
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Contohnya ketika seorang supervisor atau atasan memberikan
saran mengenai strategi mengenai kesuksesannya dalam
mengelola tuntutan pekerjaan dan keluarg. Hal tersebut akan
sangat membantu para karyawan sehingga dapat memberikan
banyak keuntungan bagi karyawan tersebut (Hammer et al.,
2009). Greenhaus & Singh (2007, dalam Hammer et al., 2009)
memberikan
behaviors,

contoh
yaitu

mengenai

ketika

work-family

supervisor

atau

mentoring

atasan

dapat

memberikan dukungan yang baik bagi karyawannya dengan
cara mendiskusikan konsekuensi dari sebuah perjalanan karir
sehingga karyawannya dapat terhindar dari konsekuensi yang
negatif dari karir itu sendiri. Selain itu, supervisor juga dapat
mendiskusikan

tentang

pengambilan

keputusan

dengan

mempertimbangkan nilai dalam pekerjaan maupun di dalam
keluarga (Greenhaus & Singh, 2007; dalam Hammer et al.,
2009).
c.

Dukungan instrumental (instrumental support)
Dukungan
kebijakan

yang

instrumental

dapat

ditetapkan.

Definisi

berupa

kebijakan-

dari

dukungan

instrumental adalah sebuah perilaku reaktif yang berhubungan
dengan supervisor atau atasan, yang dipicu oleh kebutuhan
karyawannya, baik bagi pekerjaan dan keluarga karyawan itu
sendiri. Dukungan instrumental termasuk juga permintaan
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penjadwalan jam kerja yang fleksibel, menginterpretasikan
kebijakan dan implementasiannya dalam praktik yang ada,
serta mengatur jadwal kerja rutin untuk memastikan bahwa
karyawan telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Dukungan ini
secara umum adalah reaksi rutin dari supervisor untuk
mengelola konflik sehari-hari yang dialami karyawan.
d.

Manajemen kerja-keluarga yang kreatif (creative work-family
management)
Manajemen

kerja-keluarga

ini

berbeda

dengan

dukungan instrumental yang lebih berfokus pada individual,
reaktif dan biasanya diawali sebagai respon atas permintaan
dari karyawan. Sedangkan, creative work-family management
lebih bersifat proaktif, strategis dan inovatif. Creative workfamily management didefinisikan sebagai tindakan yang
diinisiasi oleh pihak manajerial untuk merestrukturisaasi
pekerjaan dalam memfasilitasi karyawan agar dapat bekerja
secara efektif di dalam maupun di luar pekerjaannya. Perilaku
ini dapat melibatkan perubahan besar dalam pengaturan waktu,
tempat dan cara kerja yang dilakukan bersamaan dengan
menyeimbangkan kepekaan karyawan akan tanggung jawab
akan pekerjaan dan keluarga kepada perusahaan, pelanggan
serta dengan kebutuhan-kebutuhan rekan kerja.
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Contoh dari creative work-family management antara
lain adalah kemampuan untuk memikirkan tuntutan pekerjaan
dan keluarga disamping memikirkan pekerjaan secara total
untuk memberikan intervensi struktural seperti pelatihan silang
di dalam ataupun antar departemen kerja. Creative work-family
management juga dapat didefinisikan sebagai kesediaan dan
sebuah tantangan bagi organisasi dalam menghasilkan desain
ulang untuk meningkatkan hasil dari organisasi itu sendiri,
serta

dapat

juga

memfasilitasi

karyawan

dalam

mengintegrasikan tanggung jawab dalam pekerjaan dan
keluarganya (Hammer et al., 2007).

3.

Pengukuran Family-Supportive Supervisor Behavior
Hammer et al. (2009) menyebutkan bahwa 30-40 tahun terakhir,
terjadi perubahan yang besar dalam peran seseorang di ranah pekerjaan
dan keluarga serta hubungan antara kedua ranah tersebut. Beberapa hal
yang mendorong adanya perubahan antara lain adalah karena semakin
meningkatnya persentase keluarga yang memiliki pendapatan ganda
(dual earner), meningkatnya tanggung jawab karyawan dalam mengurus
keluarga, semakin banyaknya orang tua tunggal di dalam ranah
pekerjaan, serta makin maraknya kesetaraan gender dalam kepengurusan
organisasi (Kossek & Lambert, 2005; Neal & Hammer, 2007 dalam
Hammer et al., 2009). Kebanyakan tempat kerja menyediakan dukungan
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yang

berhubungan

dengan

durasi

pekerjaan,

penjadwalan,

dan

fleksibilitas kebijakan dari supervisor atau atasan yang secara langsung
memengaruhi beban pekerjaan dan stressor yang berkaitan dengan
pekerjaan pada para karyawan (Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski, &
Nair, 2003 dalam Hammer et al., 2009). Supervisor atau atasan ini
kemudian menjadi kunci penting dalam pembuatan dan pengintepretasian
kebijakan formal dan praktek yang dilakukannya. Oleh karena itu,
penelitian mengenai dukungan supervisor untuk pekerjaan dan keluarga
sangat penting untuk diketahui bagaimana cara yang paling efektif untuk
melakukan kebijakan yang mendukung pekerjaan dan keluarga pada
perusahaan (Hopkins, 2005 dalam Hammer et al., 2009).
Sebelumnya, dalam penelitian Cohen & Wills (1985) diketahui
bahwa

penelitian-penelitian

mengenai

pekerjaan-keluarga

juga

menemukan bahwa dukungan sosial dari supervisor atau atasan sebagai
sumber penting yang dapat menurunkan tegangan akibat dari peran
seseorang dalam pekerjaan dan keluarga (O’Driscoll et al., 2003; Thomas
& Ganster, 1995 dalam Hammer et al., 2009). Meskipun begitu, Hammer
et al. (2009) menemukan adanya kekurangan dalam pengukuran perilaku
supervisor yang mendukung secara umum. Rooney & Gottlieb (2007)
sebenarnya telah melakukan penelitian untuk menyusun pengukuran
perilaku supervisor yang mendukung dan tidak mendukung. Akan tetapi,
dalam pengukuran tersebut dinyatakan kurang spesifik oleh Hammer et
al. (2009) karena tidak menyebutkan dukungan supervisor untuk peran
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keluarga dari bawahannya secara jelas. Oleh karena itu, penelitian
Hammer et al. (2009) dilakukan untuk melihat apa yang selayaknya
supervisor lakukan untuk mendukung karyawan beserta tuntutannya.
Terdapat 2 studi yang dilakukan oleh Hammer et al. (2009), yaitu
menyusun alat ukur untuk mengukur family-supportive supervisor
behavior dan memberikan bukti konstruk terkait dengan kriteria dan
validitas tambahan. Dalam penelitian tersebut, Hammer et al. (2009)
menyatakan bahwa family-supportive supervisor behavior merupakan
konstruk superordinate yang terdiri dari beberapa konstruk subordinate
yaitu dukungan emosional, perilaku peran permodelan (role modeling
behaviors), dukungan instrumental dan manajeman kerja-keluarga yang
kreatif (creative work-family management).
Dalam studi yang pertama, Hammer et al. (2009) melakukan focus
group discussion (FGD) bersama 4 kelompok karyawan dan supervisor
secara terpisah, serta terdapat pula wawancara individu dengan manajer
divisi

terkait.

Hal

tersebut

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

mengidentifikasi perilaku-perilaku penting dari supervisor yang dapat
merepresentasikan

dukungannya

terhadap

keluarga

bawahannya.

Kemudian berdasarkan data yang telah didapat tersebut, peneliti
kemudian menyusun item-item family-supportive supervisor behavior
dengan merujuk pada teori secara deduktif dan secara induktif
berdasarkan hasil wawancara. Survei terdiri dari 28 item dan telah
ditinjau oleh ahli dalam bidang sumber daya manusia. Terdapat 5 respon

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

yang disediakan guna menjawab survei tersebut, yaitu 1 (sangat tidak
setuju) hingga 5 (sangat setuju). Jumlah responden yang mengisi survei
adalah sebanyak 148 responden dan 20 responden diantaranya tidak
sesuai dengan kriteria memiliki tanggung jawab keluarga seperti hidup
bersama pasangan, telah memiliki anak dan mengurus orang tua.
Hasilnya, terdapat 10 item yang gugur dan menghasilkan 18 item yang
dianggap baik dan dapat digunakan untuk mengukur family-supportive
supervisor behavior.
Tujuan dari dilakukannya studi kedua adalah untuk mengevaluasi,
memvalidasi item-item dalam skala family-supportive supervisor
behavior serta melihat hubungan variabel tersebut dengan konstruk lain
yang sejenis. Item yang digunakan yaitu item yang dihasilkan dalam
studi pertama dengan jumlah 18 item yang merepresentasikan keempat
dimensi family-supportive supervisor behavior. Respon yang disediakan
sama dengan respon yang telah disediakan di studi pertama. Selanjutnya,
responden yang terlibat dalam studi ketiga ini berjumlah 439 orang
karyawan yang bekerja di 12 supermarket. Dari studi ketiga ini
menghasilkan nilai reliabilitas sebesar 0,94. Oleh karena itu, skala
family-supportive supervisor behavior yang disusun oleh Hammer et al.
(2009) digunakan dalam penelitian ini, dengan dilakukan proses adaptasi
ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu oleh peneliti.
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4.

Dampak Family-Supportive Supervisor Behavior
Penelitian-penelitian

yang

telah

dilakukan

sebelumnya

menunjukkan adanya beberapa dampak terkait dengan family-supportive
supervisor behavior yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
dampak bagi pekerjaan-keluarga, dampak bagi pekerjaan serta dampak
bagi kesehatan (Crain & Stevens, Family Supportive Supervisor
Behaviors: A Review and Recommendations for Research and Practice,
2018). Dampak-dampak tersebut kemudian dijabarkan menjadi:
a. Dampak bagi pekerjaan-keluarga (work-family outcomes)
Dampak bagi pekerjaan-keluarga juga dibagi menjadi tiga
bagian yaitu dampak dari pekerjaan ke keluarga (work-to-family
outcomes), keluarga ke pekerjaan (family-to-work outcomes), dampak
tambahan

untuk

pekerjaan-keluarga

(additional

work-family

outcomes) (Crain & Stevens, Family Supportive Supervisor
Behaviors: A Review and Recommendations for Research and
Practice, 2018).
1. Dampak dari pekerjaan ke keluarga (work-to-family outcomes)
Dampak dari pekerjaan ke keluarga (work-to-family
outcomes) dapat berupa dampak negatif seperti konflik pekerjaankeluarga (work-to-family conflict) (Crain & Stevens, Family
Supportive

Supervisor

Behaviors:

A

Review

and

Recommendations for Research and Practice, 2018). Sebagian
besar penelitian yang meneliti hubungan antara konflik pekerjaan-
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keluarga

dan

family-supportive

supervisor

behavior

ini

menujukkan adanya hubungan yang negatif antara keduanya,
artinya ketika seorang karyawan merasakan tingkat familysupportive supervisor behavior yang tinggi, maka akan semakin
rendah pula konflik antara pekerjaan dan keluarga yang ia alami
(Breaugh & Frye, 2008; Frye & Breaugh, 2004; Hammer et al.,
2009; Muse & Pichler, 2011)
Selain itu, terdapat pula dampak yang lebih positif dari
family-supportive supervisor behavior untuk pekerjaan-keluarga
yaitu work-to-family enrichment. Penelitian yang dilakukan oleh
Lv (2016) yang mencari tahu pengaruh family-supportive
supervisor behavior terhadap work-family enrichment dosen
wanita yang mengajar di universitas di Cina dan dimediasi oleh
leader-member exchange (LMX). Penelitian ini membuktikan
bahwa tiga dimensi (dukungan emosional, perilaku peran
permodelan dan manajemen kreatif kerja-keluarga) dari familysupportive supervisor behavior memiliki pengaruh yang positif
terhadap work-family enrichment para dosen wanita yang
didukung pula oleh leader-member exchange (LMX). Hal
tersebut

berarti

semakin

tinggi

tingkat

family-supportive

supervisor behavior yang dirasakan oleh para dosen wanita,
semakin tinggi pula work-family enrichment yang dimilikinya.
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2. Dampak dari keluarga ke pekerjaan (family-to-work outcomes)
Terdapat pula penelitian yang meneliti terkait dampak dari
keluarga ke pekerjaan, seperti family-to-work conflict dan familyto-work enrichment (Crain & Stevens, Family Supportive
Supervisor Behaviors: A Review and Recommendations for
Research and Practice, 2018). Beberapa hasil penelitian
menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara familysupportive supervisor behavior dan family-to-work conflict
(Breaugh & Frye, 2008; Frye & Breaugh, 2004; Muse & Pichler,
2011). Semakin tinggi tingkat family-supportive supervisor
behavior yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin rendah
family-to-work conflict yang dirasakan.
Sedangkan family-to-work enrichment memiliki hubungan
yang positif antara family-supportive supervisor behavior dan
sikap serta kinerja karyawan (Odle-Dusseau, Britt, & GreeneShortridge, 2012). Penelitian Odle-Dusseau, Britt, & GreeneShortridge (2012)

menyatakan

bahwa

persepsi karyawan

mengenai family-to-work enrichment tinggi ketika familysupportive supervisor behavior tersedia pula bagi karyawan.
Supervisor yang memfasilitasi karyawannya dengan lingkungan
yang mendukung keberhasilan

pengelolaan dalam urusan

pekerjaan dan keluarga, kinerja dan sikap karyawan dalam
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bekerja dapat diprediksi dari waktu ke waktu (Odle-Dusseau,
Britt, & Greene-Shortridge, 2012).
3. Dampak tambahan bagi pekerjaan-keluarga (additional workfamily outcomes)
Salah satu dampak tambahan dari family-supportive
supervisor behavior untuk pekerjaan-keluarga adalah work-life
balance (Crain & Stevens, Family Supportive Supervisor
Behaviors: A Review and Recommendations for Research and
Practice, 2018). Riset yang dilakukan oleh Greenhaus, Ziegert, &
Alle (2012) dengan jumlah responden 170 pekerja profesional
dalam bidang bisnis menunjukkan bahwa pekerja memiliki worklife balance yang tinggi ketika berada dalam lingkungan yang
mendukung adanya family-supportive dari supervisor daripada
ketika karyawan berada dalam lingkungan dan supervisor yang
tidak mendukung.
b. Dampak bagi pekerjaan (work outcomes)
Dampak family-supportive supervisor behavior bagi pekerjaan
dibagi menjadi empat kategori, yaitu job attitude outcomes, job
behaviors outcomes, job states outcomes, dan job resources outcomes
(Crain & Stevens, Family Supportive Supervisor Behaviors: A
Review and Recommendations for Research and Practice, 2018).
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1. Job attitude outcomes
Kepuasan kerja didapati memiliki hubungan yang positif
dengan family-supportive supervisor behavior (Allen, 2001;
Bagger & Li, 2014 dalam Crain & Stevens, 2018; Breaugh &
Frye, 2008), yang memiliki arti bahwa semakin seorang pekerja
merasa puas, maka semakin tinggi pula dukungan supervisornya
untuk keluarganya. Dalam design penelitian longitudinal milik
Odle-Dusseau, Britt, & Greene-Shortridge (2012), familysupportive

supervisor

behavior

secara

signifikan

mampu

memprediksi kepuasan kerja yang diukur lima bulan kemudian
setelah pengukuran yang pertama dilakukan kepada para pekerja
yang bekerja di salah satu rumah sakit metropolitan di Amerika
Serikat bagian selatan.
Selain itu, family-supportive supervisor behavior juga
memiliki hubungan yang negatif dengan intensi turnover
(Hammer et al., 2009). Penelitian tersebut menggunakan
responden sejumlah 439 orang dengan 360 karyawan dan 79
supervisor dari 12 supermarket di sebuah daerah di Amerika
Serikat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika
karyawan merasa semakin didukung oleh supervisornya, maka
tingkat turnover intentions pada karyawan tersebut akan semakin
rendah (Hammer et al., 2009).
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2. Job behaviors outcomes
Family-supportive supervisor behavior memiliki hubungan
yang positif dan signifikan dengan performasi seseorang saat
bekerja (Muse & Pichler, 2011; Wang, Walumbwa, Wang, &
Aryee, 2013 dalam Crain & Stevens, 2018). Penelitian milik
Wang, Walumbwa, Wang, & Aryee (2013) menggunakan skala
penelitian non-self-reported untuk mengukur performasi kerja
karyawan. Responden dalam penelitian tersebut berjumlah 76
supervisor dan 209 karyawan (bawahan) dari perusahaan besar
bersama (joint-venture) yang memiliki usaha di bidang farmasi di
Cina. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin
tinggi pemberian dukungan emosional dari supervisor, maka akan
semakin

tinggi

pula

performansi

karyawannya

(Wang,

Walumbwa, Wang, & Aryee, 2013).
3. Job states outcomes
Penelitian Qing & Zhou pada tahun 2017, menemukan
bahwa family-supportive supervisor behavior memiliki pengaruh
yang langsung, positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja
para karyawan. Responden pada penelitian ini adalah 338 orang
supervisor dan karyawan di 11 perusahaan di Cina yang bergerak
di tiga bidang industri yang berbeda. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa dukungan dari supervisor dapat digunakan
untuk memprediksikan keterikatan kerja para karyawan. Oleh
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karena itu, ketika karyawan merasakan adanya dukungan dari
supervisor maka karyawan tersebut juga akan semakin merasa
terikat dengan perusahaan tempatnya bekerja. (Qing & Zhou,
2017).
4. Job resources outcomes
Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini dapat
diperoleh langsung dari supervisor atau dapat juga berasal dari
hubungan antara karyawan dan supervisor (Crain & Stevens,
Family Supportive Supervisor Behaviors: A Review and
Recommendations for Research and Practice, 2018). Bagger & Li
(2014) lebih lanjut meneliti mengenai kualitas hubungan dari
LMX (leader-member exchange). Dalam penelitiannya tersebut,
Bagger & Li (2014) menemukan bahwa saat semakin tinggi
tingkat family-supportive supervisor behaviors, maka kualitas
hubungan LMX dengan karyawan juga semakin tinggi.
c. Dampak bagi kesehatan (health outcomes)
1. Dampak bagi kesehatan fisik
Berkman et al. (2010 dalam Crain & Stevens, 2018)
menemukan

bahwa

family-supportive

supervisor

behavior

memiliki hubungan yang positif dengan durasi tidur seseorang.
Dalam penelitian tersebut, durasi tidur karyawan diukur dengan
wrist actigraphy. Hasil yang diperoleh adalah durasi tidur
karyawan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat
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keseimbangan

kerja-keluarga

(work-family

balance)

dari

manajernya. Artinya, semakin tinggi durasi tidur dari karyawan
semakin tinggi pula tingkat keseimbangan kerja-keluargannya.
Pengukuran family-supportive supervisor behaviors

diukur

dengan skala keterbukaan (openness) dan kreatifitas (creativity)
(dalam Crain & Stevens, 2018).
2. Dampak bagi kondisi psikologis
Family-supportive supervisor behavior memiliki hubungan
yang negatif dengan persepsi karyawan terhadap stres (Hammer
& Kossek, 2013; Thompson & Prottas, 2006 dalam Crain &
Stevens, 2018). Penelitian Hammer & Kossek (2013) melibatkan
1.042 responden dengan 823 orang adalah karyawan dan 219
orang adalah supervisor langsung dari karyawan tersebut. Alat
ukur

yang

digunakan

untuk

mengukur

family-supportive

supervisor behavior adalah FSSB-SF (short form). Hasil dari
penelitian ini menyebutkan bahwa karyawan yang memberikan
nilai tinggi pada supervisornya dalam FSSB-SF, memiliki tingkat
stres yang rendah.
Dimensi burn-out yaitu exhaustion atau kelelahan memiliki
hubungan yang negatif dengan family-supportive supervisor
behaviors (Koch & Binnewies, 2015; Yragui et al., 2016 dalam
Crain & Stevens, 2018). Hal tersebut berarti bahwa, semakin
rendah

family-supportive

supervisor

behaviors

yang
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dipersepsikan oleh seseorang maka semakin tinggi kelelahan yang
dirasakan olehnya. Pengukuran dimensi burn-out dalam kedua
penelitian itu menggunakan skala Maslach Burnout Inventory dan
Oldenburg Burnout Inventory. Sedangkan pengukuran untuk
family-supportive supervisor behavior menggunakan skala FSSBSF (short form).

C. Definisi Pekerja Wanita dan Masa Perkembangan Dewasa Awal
Kerja dalam Tesaurus Bahasa Indonesia karangan Endarmoko (2006)
didefinisikan sebagai sebuah aktivitas, gawai, kegiatan, operasi, pekerjaan,
perbuatan, faal, dan fungsi. Sementara pekerja sendiri disebutkan sebagai
seorang buruh, karyawan dan pegawai (Endarmoko, 2006). Kemudian wanita
didefinisikan sebagai hawa, perempuan, dan puan (Endarmoko, 2006).
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pekerja wanita dapat dilihat sebagai
seorang perempuan yang beraktivitas sebagai seorang buruh atau karyawan
atau pegawai.
Menurut Stevenson, pekerja wanita adalah wanita yang bekerja dan
kemudian ia mendapatkan upah (2010, dalam Nurendra & Purnamasari,
2017). Sementara Ilhromi mendefinisikan pekerja wanita sebagai seseorang
yang mendapatkan imbalan berupa uang untuk hasil karyanya (2000, dalam
Nurendra & Purnamasari, 2017). Nurendra & Purnamasari (2017) sendiri
menyebutkan bahwa wanita yang bekerja di sebuah organisasi atau
perusahaan dapat disebut sebagai wanita karier. Pekerja wanita memiliki arti
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bahwa ia punya dua peran yaitu peran domestik serta perannya dalam
pekerjaan di kantor atau di tempat ia bekerja (Matlin dalam Nurendra &
Purnamasari, 2017).
Masa perkembangan dewasa dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu
masa dewasa awal, masa dewasa madya dan masa dewasa akhir atau masa
usia lanjut. Menurut Halonen & Santrock (1999), masa dewasa awal dimulai
pada saat seseorang berumur kurang lebih 20 tahun hingga sekitar 40 tahun.
Masa dewasa awal ini merupakan saatnya seseorang menjadi mandiri dalam
hal pribadi dan juga ekonomi, mengejar karir, dan mencari kedekatan dengan
orang lain (Halonen & Santrock, 1999). Selain itu, masa dewasa awal juga
merupakan masa transisi, baik transisi yang berkaitan dengan fisik (physically
transition), transisi intelektual (cognitive transition) dan transisi peran sosial
(social role transtition) (Santrock, 1999 dalam Sumanto, 2014). Mappiare
(1983, dalam Sumanto, 2014) menyebutkan bahwa masa dewasa awal adalah
suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru serta dengan
harapan-harapan yang baru.
Havighurst (dalam Monks, Knoers & Haditono, 1998; Sumanto, 2014)
menjelaskan mengenai tugas perkembangan dari masa dewasa awal, yakni
menikah dan membangun sebuah keluarga, mengelola dan mengurus rumah
tangga, mendidik serta mengasuh anak, memiliki tanggung jawab sebagai
warga negara, menciptakan relasi dengan suatu kelompok sosial tertentu,
serta bekerja. Ciri-ciri masa dewasa awal menurut Hurlock (1980) adalah
sebagai berikut:
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1.

Masa pengaturan
Berbeda dengan masa anak-anak dan masa remaja yang merupakan masa
pertumbuhan, masa dewasa awal ini disebut sebagai masa pengaturan
atau settle down. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang memasuki masa
dewasa awal mulai mengemban tanggung jawab dalam pekerjaan dan
kariernya. Pun demikian dengan seorang wanita yang memasuki masa
dewasa awal, ia diharapkan untuk mulai menerima tanggung jawab
sebagai ibu rumah tangga dan pengurus pekerjaan rumah. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan juga apabila wanita mencoba berbagai
pekerjaan sebelum mereka memilih antara mengurus pekerjaan rumah
atau menjadi seorang wanita pekerja/wanita karir setelah mereka
menikah.

2.

Usia reproduktif (reproductive age)
Pada masa dewasa awal ini, ditandai dengan kesiapan seseorang untuk
membentuk keluarga. Walaupun demikian, masa ini dapat ditunda oleh
alasan-alasan tertentu. Terdapat pula beberapa orang dewasa yang
memutuskan menikah dan menjadi orang tua saat mereka telah memulai
dan/atau menyelesaikan karier mereka dalam pekerjaan tertentu.
Umumnya seseorang akan menikah dan menjadi orang tua pada usia dua
puluhan atau tiga puluhan.

3.

Masa bermasalah (problem age)
Seseorang yang memasuki masa dewasa awal akan terlibat banyak
masalah. Masalah-masalah yang dihadapi seperti permasalahan yang
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berhubungan dengan pekerjaan, permasalahan mengenai pasangan atau
teman hidup, permasalahan sebagai keluarga contohnya permasalahan
dalam penyesuaian sebagai orang tua maupun persoalan keuangan.
Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, seseorang harus
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Ketika seseorang
tidak siap untuk memasuki masa ini, maka ia pun akan kesulitan dalam
menyelesaikan tugas dan tahap perkembangannya. Tiga alasan mengapa
seseorang yang berada di masa dewasa awal kesulitan dalam
menyesuaikan diri: pertama, tidak banyak orang muda yang sudah
mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan
sebagai orang dewasa; kedua, banyak orang yang mencoba dua atau lebih
keterampilan yang menyebabkan kesulitan untuk menyeimbangkan
keduanya; ketiga, tidak adanya bantuan yang diberikan orang lain kepada
orang muda, berbeda seperti saat mereka belum dianggap dewasa.
4. Masa ketegangan emosional (emotional tension)
Ketika seseorang tidak siap dalam menghadapi berbagai permasalahan, ia
akan kesulitan dalam menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi
tersebut. Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai peran serta permasalahan
yang dimiliki oleh individu tersebut. Permasalahan tersebut meliputi
permasalahan karier, perkawinan, keuangan, dan lain sebagainya.
Ketegangan emosi yang dialami seseorang dapat ditunjukkan dengan
perasaan takut dan khawatir. Ketika seseorang merasa tidak mampu
dalam menghadapi dan mengatasi permasalah-permasalahan utama
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dalam hidupnya maka ia akan merasa terganggu secara emosional dan
seringkali memikirkan pula untuk mengakhiri hidupnya. Perasaan takut
dan khawatir ini pada umumnya bergantung pada sukses atau tidaknya
penyesuaian diri yang dilakukan terhadap persoalan yang dihadapinya.
5. Masa keterasingan sosial
Seiring dengan peran baru yang dimiliki oleh seseorang dalam pola
kehidupan orang dewasa seperti bekerja dan menjalani kehidupan rumah
tangga, semakin renggang atau jauh pula hubungan orang tersebut
dengan teman-teman di kelompok sebayanya. Selain itu, keterlibatannya
dalam kegiatan di luar rumah pun juga semakin berkurang. Akibatnya,
banyak orang yang merasa terasing, terpencil dan kesepian, bahkan orang
yang populer sekalipun.
6. Masa komitmen
Dengan munculnya berbagai peran baru dalam kehidupannya sebagai
orang dewasa, seperti bekerja, menjadi suami/istri, menjadi orang tua,
dan lain sebagainya, seseorang yang memasuki masa dewasa awal ini
akan menentukan pola hidup baru, berusaha untuk menyesuaikan diri dan
bersikap konsisten untuk mencapai tujuannya. Meskipun pola-pola hidup,
tanggung jawab dan komitmen baru dapat berubah juga namun pola-pola
tersebut akan menjadi landasan untuk pola, tanggung jawab dan
komitmen baru di kemudian hari.
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7. Masa ketergantungan
Pada masa dewasa awal ini, biasanya ketergantungan seseorang pada
masa sebelumnya masih berlanjut. Ketergantungan seseorang tersebut
biasanya ditujukan pada orang tua yang membiayai pendidikannya
ataupun pada lembaga yang memberikan beasiswa pendidikan untuknya.
8. Masa perubahan nilai
Seseorang memiliki alasan-alasannya sendiri ketika ia mengalami
perubahan nilai. Alasan yang mungkin melatarbelakangi terjadinya
perubahan nilai adalah karena adanya keinginan untuk diterima pada
kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. Selain itu,
perubahan nilai pada orang muda juga didasari pada kesadaran bahwa
sebagian besar kelompok sosial masih berpedoman pada nilai-nilai,
keyakinan dan perilaku yang cenderung konvensional. Orang-orang
muda yang telah menjadi orang tua juga cenderung cepat untuk
mengubah nilai-nilai yang mereka anut daripada orang-orang muda yang
belum menikah ataupun yang belum mempunyai anak.
9. Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru
Periode dewasa awal ini merupakan masa yang mana seseorang paling
banyak mengalami perubahan. Pada masa dewasa awal ini, gaya hidup
yang paling terihat adalah di bidang perkawinan dan peran sebagai orang
tua. Menyesuaikan diri dengan suatu gaya hidup yang baru memang sulit
untuk dilakukan, apalagi bagi kaum muda saat ini yang persiapan dimasa
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kana-kanak dan remaja jauh berbeda dan tidak berkaitan dengan gaya
hidup baru ini.
10. Masa kreatif
Ketika seseorang sudah dewasa, bentuk kreativitasnya akan bergantung
pada minat dan juga kemampuan individunya. Selain itu, adanya
kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan juga adanya kegiatankegiatan yang dapat memberikan rasa puas juga merupakan faktor yang
dapat memicu kreativitas dari seseorang. Seseorang dapat pula
menyalurkan ide-ide kreatifnya lewat pekerjaan dan juga hobi yang
dimilikinya.

D. Dinamika Hubungan Family-Supportive Supervisor Behavior dengan WorkLife Balance pada Pekerja Wanita
Pekerja wanita tentu tidak dapat terlepas begitu saja tanpa adanya
hubungan dengan perusahaan atau organisasi yang menjadi tempat ia bekerja.
Salah satu hubungan pekerja wanita dengan organisasi tempat ia bekerja ialah
adanya dukungan yang diberikan organisasi untuk karyawannya atau yang
lebih dikenal dengan dukungan organisasi. Dukungan organisasi ini terbagi
menjadi dua jenis dukungan yaitu dukungan yang bersifat formal dan
informal (Behson, 2005). Dukungan dari organisasi yang bersifat formal
dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan formal mengenai
organisasi itu sendiri, tersedianya keuntungan yang diperoleh untuk pekerjaan
dan juga keluarga serta adanya fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja
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karyawan (Behson, 2005). Dukungan organisasi yang bersifat informal
didapatkan oleh karyawan dari otonomi kerja yang berlaku, adanya perhatian
pada dampak karir para karyawan itu sendiri serta adanya dukungan
manajerial atau dukungan yang berasal dari atasan (Behson, 2005). Atasan
atau supervisor memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana
nyaman di tempat kerja (Cucuani & Fitriyani, 2017).
Perilaku yang mendukung atau suportif dari supervisor akan kondisi
keluarga dari karyawannya dan kemudian membentuk persepsi karyawan
mengenai dukungan organisasi yang ditujukan kepada dirinya dikenal dengan
istilah family-supportive supervisor behavior (Hammer et al., 2007; Hill et al,
2016, dalam Crain & Stevens, 2018). Ketika seorang karyawan merasakan
adanya dukungan dari organisasi untuk keluarganya, maka ia akan
meningkatkan kompetensi karir yang ia miliki. Selain itu, ia juga akan lebih
melibatkan diri dalam urusan organisasi, sehingga ia akan mempunyai tingkat
kepuasan kerja yang tinggi, jika dibandingkan dengan karyawan yang tidak
memiliki persepsi mengenai dukungan organisasi padanya (Allen, 2001;
Bagger & Li, 2014 dalam Crain & Stevens, 2018; Breaugh & Frye, 2008;
Kong, 2013). Disamping itu, karyawan yang merasakan adanya dukungan
dari organisasi untuk keluarganya juga akan mempunyai performasi kerja
yang baik pula (Muse & Pichler, 2011; Wang, Walumbwa, Wang, & Aryee,
2013 dalam Crain & Stevens, 2018).
Hammer et al. (2009) menjelaskan empat dimensi family-supportive
supervisor behavior, yaitu dukungan emosional (emotional support), perilaku
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sebagai peran permodelan (role modeling behaviors), dukungan instrumental
(instrumental support), dan manajemen kerja-keluarga yang kreatif (creative
work-family management). Dukungan emosional (emotional support)
berfokus pada persepsi bahwa seseorang mendapatkan perhatiaan dan
kepedulian dari orang lain dengan mempertimbangkan perasaan dan
menjadikan orang tersebut merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan sang
pemberi dukungan tersebut. Bentuk perilaku dari dukungan emosional ini
dapat dilihat dari supervisor yang berbicara secara sadar kepada karyawannya
mengenai keluarga dan kehidupan personal dari karyawan tersebut.
Dimensi kedua, perilaku sebagai peran permodelan (role modeling
behaviors) mengacu pada supervisor yang menunjukkan kepada karyawannya
tentang bagaimana ia menghubungkan pekerjaan dan keluarga lewat contoh
perilakunya dalam pekerjaan. Bentuk perilaku untuk dimensi ini adalah ketika
supervisor membagikan pengetahuan, pengalaman dan memberikan saran
kepada karyawan mengenai strategi untuk mencapai kesuksesan dalam
mengelola tuntutan pekerjaan dan keluarga. Dimensi ketiga ialah dukungan
instrumental (instrumental support). Pengertiaan dari dukungan instrumental
sendiri adalah sebuah perilaku reaktif yang berhubungan dengan supervisor
atau atasan, yang dipicu oleh kebutuhan dari karyawannya, baik bagi
pekerjaan maupun keluarga karyawan tersebut. Bentuk perilaku untuk
dimensi

dukungan

instrumental

bisa

dilihat

saat

supervisor

dapat

menginterpretasikan kebijakan dan mampu mengimplementasikannya dalam
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praktik yang ada, serta pada saat supervisor dapat mengatur jadwal kerja
secara fleksibel.
Dimensi terakhir yaitu dimensi manajemen kerja-keluarga yang
kreatif (creative work-family management). Dimensi ini lebih bersifat
proaktif, strategis dan inovatif. Pengertian untuk dimensi ini adalah tindakan
yang diinisiasi oleh pihak manajerial, untuk merestrukturisasi pekerjaan
dalam memfasilitasi karyawan agar dapat bekerja secara efektif di dalam
maupun di luar pekerjaannya. Bentuk perilaku yang menandai adanya
manajemen kerja-keluarga yang kreatif ini adalah adanya pengaturan waktu,
tempat dan cara kerja yang diiringi dengan keseimbangan kepekaan dari
karyawan akan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga oleh supervisor dan
pihak manajerial.
Adanya family-supportive supervisor behavior berhubungan dengan
pencapaian seseorang dalam menyeimbangkan peran di dalam pekerjaan dan
keluarga. Konsep keseimbangan tersebut dikenal sebagai work-life balance.
Work-life balance merupakan sebuah persepsi seseorang akan peran dan
tanggung jawabnya, antara pekerjaan dan keluarga yang dapat memicu
adanya konflik atau sebaliknya, terdapat peningkatan antara kedua ranah.
Menurut Fisher, Bulger, dan Smith (2009), work-life balance merupakan
konstruk multidimensi dengan empat dimensi yang membentuknya, yaitu
work interference with personal, personal life interference with work,
personal life enhancement of work, dan work enhancement of personal life.
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Perihal family-supportive supervisor behavior yang berhubungan
dengan keseimbangan peran seseorang di dalam pekerjaan dan keluarga
tersebut didukung dengan hasil penelitian Greenhaus, Ziegert, & Allen (2012)
yang menyatakan bahwa family-supportive supervisor behavior membantu
karyawan dalam menurunkan tingkat gangguan yang mungkin terjadi pada
ranah keluarga mereka sebagai salah satu akibat dari pekerjaan yang mereka
emban (Hammer et al., 2009). Gangguan tersebut bisa berupa konflik
pekerjaan yang menganggu kehidupan pribadi (work interference with
personal life) atau sebaliknya, konflik dalam kehidupan pribadi yang
kemudian menganggu tugas-tugasnya dalam pekerjaan (personal life
interference with work) (Hammer et al., 2009; Hammer & Kossek, 2013;
Muse & Pichler, 2011).
Adanya dukungan dari atasan untuk keluarga bawahannya, dipandang
dapat meringankan konflik atau gangguan yang terjadi antara ranah pekerjaan
dan kehidupan pribadinya (Goff, Mount, & Jamison, 1990 dalam Muse &
Pichler, 2011). Dukungan dari atasan juga menjadi sumber daya yang penting
dalam pengelolaan stres dari bawahannya, dengan demikian kinerja positif
dari bawahannya tersebut dapat dipertahankan (Muse & Pichler, 2011).
Contohnya, ketika atasan membantu bawahannya dalam mengatur jam kerja
agar lebih fleksibel, sehingga bawahannya juga mempunyai waktu untuk
memiliki peran dalam kehidupan pribadinya. Saat seorang pekerja wanita
mendapatkan dukungan dari atasannya untuk keluarganya, maka pekerja
wanita tersebut akan merasa konflik yang terjadi antara pekerjaan dan
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kehidupan pribadinya lebih ringan, sehingga ia merasa kehidupan pribadinya
tidak terganggu

dengan urusan pekerjaan dan ia

dapat mencapai

keseimbangan dalam kedua ranah tersebut.
Contoh yang lainnya adalah ketika supervisor berkomunikasi dan
mulai menyadari serta mulai memahami kehidupan pribadi karyawannya
beserta permasalahan yang ada, karyawan tersebut akan lebih mudah untuk
berbagi beban yang ia rasakan kepada supervisor sehingga permasalahan
pribadinya tidak menganggu performansi kerjanya saat berada di tempat
kerja. Tidak hanya gangguan saja, akan tetapi family-supportive supervisor
behaviors juga akan meningkatkan kepuasan kerja yang dirasakan oleh
karyawan (Behson, 2005; Hammer et al., 2009; Frye & Breaugh, 2004) serta
dapat pula meningkatkan work-family enrichment pada karyawan (Hammer et
al., 2009; Hammer & Kossek, 2013).
Memiliki atasan yang mendukung keluarga bawahannya, dapat
memberikan efek positif untuk performansi kerja dari bawahan tersebut dan
juga sangat mungkin hal-hal positif yang diterima pekerja wanita dalam
pekerjaannya itu akan terbawa juga dalam kehidupan pribadinya. Contohnya
ketika pekerja wanita bekerja ia belajar untuk bertanggung jawab pada
pekerjaannya, sikap tanggung jawab yang ia pelajari di tempat kerja
kemudian ia terapkan dalam ranah keluarga, misalnya tanggung jawab akan
mendidik anak. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hammer et al. (2007)
yang menyatakan bahwa efek dari family-supportive supervisor behaviors
dalam pekerjaan, keluarga dan kesehatan terkait dengan hasil keluaran atau
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outcomes akan terwujud sebagai persepsi positif mengenai interaksi antara
pekerjaan dan keluarga.
Contoh

berbeda

dapat

dilihat

ketika

supervisor

mendukung

karyawannya dengan memberikan saran-saran terkait kesuksesannya dalam
mengelola tuntutan pekerjaan dan keluarga, sehingga karyawan percaya akan
saran yang diberikan dan mulai menerapkan trik atau pengalaman di
kehidupan pribadi ke ranah pekerjaan. Misalnya, pekerja wanita dalam
kehidupan keluarga belajar untuk bekerja secara terstruktur dan efisien
dengan menyiapkan sarapan bagi keluarga serta mempersiapkan anak-anak
untuk berangkat ke sekolah. Pengalaman bekerja secara terstruktur dan
efisien tersebut kemudian ia terapkan dalam menyelesaikan permasalahan
dalam pekerjaan.
Gangguan, konflik serta peningkatan atau enrichment yang didapatkan
dari peran dan tanggung jawab seseorang di dalam pekerjaan dan keluarga
membuat keseimbangan dalam hal pekerjaan dan keluarga menjadi penting.
Adanya keseimbangan menyebabkan konflik yang dirasakannya pada kedua
ranah tersebut akan semakin rendah (Fisher-McAuley et al., 2003 dalam
Wenno, 2018; Reiter, 2007).
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E. Kerangka Penelitian
Gambar 1. Skema Hubungan Family-Supportive Supervisor Behaviors
dan Work-Life Balance
Family-supportive supervisor behaviors tinggi
Tinggi
1. Supervisor mengajak berbicara dan menyadari kehidupan pribadi karyawannya.
2. Supervisor membagikan pengalaman, pengetahuan serta menyarankan karyawannya
mengenai strategi untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola tuntutan pekerjaan dan
keluarga.
3. Supervisor dapat menginterpretasikan kebijakan dan mengimplementasikan dalam
praktik yang ada, serta fleksibilitas jadwal diatur oleh supervisor.
4. Supervisor mengubah pengaturan waktu, tempat dan cara kerja bersamaan dengan
menyeimbangkan kepekaan karyawan akan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.

1. Individu merasa nyaman saat berdiskusi, merasa dihargai, dan diperhatikan oleh supervisornya
dalam hal peran dan tanggung jawabnya akan keluarga.
2. Individu percaya akan perilaku contoh yang diberikan oleh supervisornya.
3. Individu mempersepsikan adanya respon dari supervisor terkait kebutuhan karyawannya, baik
di dalam pekerjaan maupun keluarga dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
4. Individu mempersepsikan adanya ketersediaan fasilitas atas tantangan terkait dengan
pengintegrasian tanggung jawab, baik pekerjaan maupun keluarga.

Individu
mempersepsikan
bahwa peran dan
tanggung jawab
dalam pekerjaan
tidak menganggu
kehidupan
pribadinya.

Individu
mempersepsikan
bahwa kehidupan
pribadi tidak
menganggu peran
dan tanggung
jawab dalam
pekerjaannya.

Individu
mempersepsikan
bahwa kehidupan
pribadi dapat
meningkatkan
performansi
kerjanya

Individu
mempersepsikan
bahwa peran dan
tanggung jawab
dalam pekerjaan
dapat
meningkatkan
kualitas hidupnya

Work
Interference with
Personal Life
rendah

Personal Life
Interference with
Work rendah

Personal Life
Enhancement of
Work tinggi

Work
Enhancement of
Personal Life
tinggi
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F. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara familysupportive supervisor behavior (FSSB) dan work interference with
personal life (WIPL). Semakin tinggi tingkat family-supportive
supervisor behavior maka semakin rendah pula work interference
with personal life pada pekerja wanita.

2.

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara familysupportive

supervisor

behavior

(FSSB)

dan personal life

interference with work (PLIW). Semakin tinggi tingkat familysupportive supervisor behavior maka semakin rendah pula
personal life interference with work pada pekerja wanita.
3.

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara family-supportive
supervisor behavior (FSSB) dan personal life enhancement with
work (PLEW). Semakin tinggi tingkat family-supportive supervisor
behavior maka semakin tinggi pula personal life enhancement with
work pada pekerja wanita.

4.

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara family-supportive
supervisor behavior (FSSB) dan work enhancement with personal
life (WEPL). Semakin tinggi tingkat family-supportive supervisor
behavior maka semakin tinggi pula personal life enhancement with
work pada pekerja wanita.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
korelasional karena variabel yang digunakan cukup kompleks dan tidak dapat
diteliti menggunakan metode eksperimental. Selanjutnya, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif sendiri memiliki tujuan untuk menguji teori secara objektif melalui
pemeriksaan atau penelitian antar variabel (Supratiknya, 2015). Variabelvariabel ini kemudian diukur dan dianalisis secara statistik (Creswell, 2009
dalam Supratiknya, 2015).

B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel Bebas

: Family-Supportive Supervisor Behaviors

2. Variabel Terikat

: Work-Life Balance

C. Definisi Operasional
1. Work-Life Balance
Work-life balance adalah persepsi pekerja wanita akan peran dan
tanggung jawabnya dalam keluarga serta pekerjaan, yang disertai dengan
adanya konsekuensi negatif maupun positif serta tingkat konflik yang
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rendah sehingga peran dalam pekerjaan dan keluarga dapat seimbang.
Work-life balance diukur dengan skala Work/Nonwork Scale yang
diadaptasi dari penelitian Fisher, Bulger, dan Smith (2009). Fisher,
Bulger, dan Smith (2009) membagi work-life balance menjadi empat
dimensi, yaitu (a) dimensi work interference with personal life (WIPL),
(b) dimensi personal life interference with work (PLIW), (c) dimensi
personal life enhancement of work (PLEW), dan (d) dimensi work
enhancement of personal life (WEPL). Pekerja wanita yang memiliki
skor total yang tinggi untuk masing-masing dimensi work-life balance
adalah pekerja wanita yang memiliki tingkat WIPL, PLIW, PLEW, dan
WEPL yang tinggi pula. Sedangkan, apabila pekerja wanita mendapatkan
angka skor total dari masing-masing dimensi work-life balance yang
rendah maka semakin rendah pula tingkat WIPL, PLIW, PLEW, dan
WEPL yang dimilikinya.

2. Family-Supportive Supervisor Behaviors
Family-supportive supervisor behaviors didefinisikan sebagai suatu
bentuk dukungan berupa bantuan instrumental dan informasi serta
perhatian dari supervisi atau atasan bagi pekerja wanita untuk mengatasi
konflik antara tanggung jawab dalam pekerjaan dan juga tanggung jawab
dalam keluarga. Skala yang digunakan untuk mengukur family-supportive
supervisor behaviors diadaptasi dari Hammer et al. (2009). Familysupportive supervisor behaviors memiliki empat dimensi yakni (a)
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dukungan emosional (emotional support), (b) perilaku peran permodelan
(role modeling behaviors), (c) dukungan instrumental (instrumental
support), dan (d) adanya manajemen kerja dan keluarga (creative workfamily management). Semakin tinggi skor total yang didapatkan oleh
pekerja wanita maka semakin tinggi pula family-supportive supervisor
yang dirasakan oleh pekerja wanita tersebut. Sebaliknya, semakin rendah
perolehan skor total oleh pekerja wanita, maka semakin rendah pula
family-supportive supervisor yang dirasakan oleh pekerja wanita tersebut.

D. Subjek Penelitian
Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu pekerja wanita yang
berusia 20-40 tahun, telah menikah, memiliki pekerjaan, dan memiliki
supervisor/atasan. Responden yang telah menikah dipilih berdasarkan
tanggung jawab dari responden yang lebih besar dalam keluarga, yaitu
tanggung jawab terkait dengan tugas-tugas rumah tangga dan juga dalam
pengasuhan anak (jika telah memiliki anak).
Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan jenis metode
pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel menggunakan
jenis metode ini dilakukan karena tiap anggota populasi tidak dapat diketahui
memiliki besar peluang yang sama atau tidak untuk terpilih menjadi
responden (Azwar, 2017; Shaughnessy, Zechmeister, & Zechmeister, 2007).
Jenis metode non-probabilitas yang dipilih yaitu convenience sampling.
Metode pengambilan sampel non-probabilitas ini dipilih karena peneliti dapat
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dengan mudah untuk mengakses responden yang sesuai dengan kriteria yang
telah peneliti buat (Supratiknya, 2015).

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
1.

Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini mengunakan metode penyebaran skala untuk
mengumpulkan data. Skala disebarkan kepada para pekerja wanita
kemudian diisi oleh mereka yang situasi serta kondisinya sesuai dengan
kriteria dalam penelitian ini. Kemudian jenis skala yang digunakan yaitu
skala sikap likert. Kedua skala (skala FSSB dan WLB) menggunakan
skala likert yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai atribut
psikologis tertentu, yang kemudian dapat mengungkapkan sikap
responden, baik itu kesetujuan maupun ketidaksetujuan lewat angka
dalam sebuah kontinum yang ada (Supraktiknya, 2014). Pernyataan akan
sikap responden yang setuju atau memihak pada suatu objek disebut
dengan pernyataan yang favorable, sedangkan pernyataan yang tidak
mendukung atau tidak setuju dengan objek sikap tersebut disebut dengan
unfavorable (Azwar, 2017).
Selanjutnya responden akan memilih satu dari antara lima pilihan
respon yang disediakan oleh peneliti. Variasi pilihan respon dalam skala
work-life balance berdasarkan pada intensitas yang dirasakan oleh
responden dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, antara lain Tidak
Pernah (1), Jarang (2), Kadang-kadang (3), Sering (4), dan Sangat Sering
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(5). Item-item pada skala work-life balance tidak dibagi menjadi item
favorable dan unfavorable. Kemudian untuk penskoran skala dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Penskoran Skala Work-Life Balance
Respon Penyataan

Penskoran

Tidak Pernah

Skor 1

Jarang

Skor 2

Kadang-kadang

Skor 3

Sering

Skor 4

Sangat Sering

Skor 5

Sedangkan untuk skala family-supportive superisor behaviors,
responden juga akan memilih satu respon di antara lima pilihan respon
yang ada. Kelima pilihan respon tersebut ialah Sangat Tidak Setuju
(STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Seluruh item pada skala family-supportive supervisor behaviors
merupakan item favorable. Penskoran skala family-supportive supervisor
behaviors dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Penskoran Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors
Respon Penyataan

Penskoran

Sangat Tidak Setuju

Skor 1

Tidak Setuju

Skor 2

Netral

Skor 3

Setuju

Skor 4

Sangat Setuju

Skor 5

Dalam skala penelitian ini, terdapat pilihan respon “netral”. Hal ini
bertujuan untuk menghindari kelemahan dari respon pernyataan benarsalah atau setuju-tidak setuju yang terkadang terdapat respon dari sebuah
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pernyataan yang memang benar-benar tidak dapat dijawab dengan respon
pernyataan benar-salah atau setuju-tidak setuju, melainkan dengan respon
jawaban diantara keduanya (Kline, 1986 dalam Supraktiknya, 2014).

2. Alat Pengumpulan Data
a. Skala Work-Life Balance
Work-life balance dapat diukur dengan skala yang disusun oleh
Fisher, Bulger, dan Smith (2009) yang kemudian diadaptasi terlebih
dahulu oleh peneliti. Skala milik Fisher, Bulger, dan Smith (2009) ini
terdiri dari tujuh belas item yang bertujuan untuk mengembangkan
lebih lanjut skala mengenai pengaruh antara pekerjaan-keluarga dan/
sebaliknya. Di sisi lain, skala tersebut juga merupakan revisi dari
skala-skala sebelumnya yang bertujuan agar skala yang ada lebih
relevan dengan kondisi sekarang ini. Dalam skala ini, terdapat empat
dimensi dari work-life balance yaitu work interference with personal
life (WIPL), personal life interference with work (PLIW), personal
life enhancement of work (PLEW), work enhancement of personal life
(WEPL). Tidak terdapat item dengan sifat favorable atau unfavorable
dalam skala work-life balance ini.
Tabel 4. Sebaran Item Skala Work-Life Balance
Dimensi/Aspek
WIPL
PLIW
WEPL
PLEW
Jumlah

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

Jumlah
5
6
3
3
17
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b. Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors
Family-supportive supervisor behaviors diukur dengan skala
yang diadaptasi dari Hammer et al. (2009). 14 item dalam skala ini
merepresentasikan empat dimensi dari family-supportive supervisor
behaviors yaitu emotional support, role modeling behaviors,
instrumental support, dan creative work-family management. Seluruh
item pada skala ini bersifat favorable.
Tabel 5. Sebaran Item Skala Family-Supportive Supervisor
Behaviors
Dimensi/Aspek
Emotional support
Role
modeling
behaviors
Instrumental support
Creative work-family
management
Jumlah

Nomor item
2, 7, 9, 12

Jumlah
4

4, 5, 8

3

3, 10, 13

3

1, 6, 11, 14

4
14

F. Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas Alat Ukur
Validitas menurut AERA, APA, & NCME (1999, dalam
Supraktiknya, 2014) adalah sejauh mana penafsiran skor hasil tes sesuai
dengan tujuan penggunaan tes berdasarkan bukti-bukti empiris maupun
teoritis. Jenis evidensi yang digunakan dalam memeriksa validitas tes
yang dikerjakan oleh responden adalah evidensi terkait isi. Evidensi
terkait isi ini mengukur kesesuaian antara konstruk yang akan diukur dan
isi tes itu sendiri. Evidensi terkait isi ini dapat juga berupa penilaian pakar
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atau ahli (Supraktiknya, 2014). Penilaian ini bersifat kualitatif dan
judgemental, yang dilakukan bukan oleh penulis item atau perancang tes
tersebut (Azwar, 2018). Oleh karena itu, item-item pada alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini melewati proses validasi oleh peneliti
dengan bantuan dari dosen pembimbing peneliti sebagai professional
judgement.
Selanjutnya, alat ukur tersebut juga dinilai oleh dosen pembimbing
selama proses bimbingan berlangsung untuk melihat kembali kesesuaian
alat ukur atau isi tes dengan konstruk yang akan diukur. Dikarenakan
skala yang digunakan merupakan adaptasi dari skala berbahasa Inggris,
maka peneliti juga melakukan proses adaptasi berupa translation dan
back-translation yang dibantu oleh dosen pembimbing dan beberapa
orang lulusan Sastra Inggris yang bekerja sebagai penerjemah. Proses
adaptasi ini bertujuan untuk dilakukannya penyesuaian dengan kondisi
yang ada di Indonesia serta dengan tata Bahasa Indonesia agar lebih
mudah dipahami oleh responden penelitian.

2. Kualitas Item
Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu
melakukan try out atau uji coba. Tujuan dari dilakukannya uji coba ini
adalah untuk melihat seberapa baik item-item pada alat ukur yang
digunakan untuk mengukur konstruk yang telah ditentukan. Uji coba
dilakukan oleh peneliti pada kedua skala yang digunakan pada penelitian
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ini, yaitu skala work-life balance dan skala family-supportive supervisor
behaviors.
Selanjutnya dengan hasil dari uji coba yang telah diperoleh, peneliti
kemudian melakukan peninjauan untuk melihat kualitas item-item yang
digunakan dengan menggunakan pengujian daya beda item. Hasil dari
nilai koefisien korelasi item total (r ix) dapat dinyatakan baik ketika item
memiliki nilai rix 0,3 (lebih besar dari 0,3). Nilai rix berada pada rentang 0
sampai dengan 1,00 dengan tenda positif maupun negatif (Azwar, 2015).
Uji coba skala dilakukan pada hari Rabu, 29 Mei 2019 sampai dengan
hari Sabtu, 1 Juni 2019. Total responden yang mengisi kuesioner adalah
80 orang. Selanjutnya hasil uji coba dianalisis menggunakan IBM SPSS
Statistics for Windows versi 23.
Hasil uji coba yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan nilai
koefisien korelasi item total (rix) pada tiap-tiap itemnya sebesar 0,654
sampai dengan 0,803. Sedangkan hasil uji coba skala Family-Supportive
Supervisor Behaviors menunjukkan bahwa rix dari setiap item yang
digunakan berada pada rentang 0,757 sampai dengan 0,764. Hasil uji coba
kedua skala tersebut menunjukkan bahwa nilai rix seluruh itemnya di atas
0,3, sehingga tidak ada item yang digugurkan.

3. Reliabilitas Alat Ukur
Reliabilitas didefinisikan sebagai hasil pengukuran yang secara
konsisten akan tetap sama ketika prosedur pengetesannya dilakukan
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secara berulang-ulang pada suatu kelompok atau populasi individu
(AERA, APA, & NCME, 1999 dalam Supraktiknya, 2014). Selanjutnya,
reliabilitas hasil pengukuran dapat dikatakan tinggi apabila angka
ketepatannya semakin tinggi dan semakin kecil pula kesalahan dalam
pengukurannya (Supraktiknya, 2014).
Penelitian ini menggunakan perhitungan reliabilitas konsistensiinternal dikarenakan dalam perhitungan ini cukup menggunakan hasil dari
satu kali pengetesan saja atau single-trial administration (Supraktiknya,
2014; Azwar, 2018). Selain itu, penggunakan perhitungan konsistensiinternal ini adalah untuk menghindari masalah-masalah yang ada ketika
menggunakan metode test-retest ataupun bentuk paralel (Azwar, 2018).
Reliabilitas dari tesnya sendiri dapat dilihat menggunakan dua cara yaitu
dengan metode belah tengah atau split-half dan dengan metode kovarians
item (Supraktiknya, 2014). Kemudian untuk penelitian ini, peneliti
menggunakan metode Cronbach’s Alpha (α) yang merupakan salah satu
bentuk pendekatan dengan metode kovarians item. Koefisien minimum
untuk reliabilitas skala yang memuaskan adalah >0,7 (lebih besar dari
0,7). Jika koefisien alat ukurnya menunjukkan angka <0,7 (kurang dari
0,7), maka alat ukur tersebut dipandang kurang memadai karena memiliki
kesalahan baku yang cukup besar sehingga interpretasi skor yang
dihasilkan menjadi meragukan (Supraktiknya, 2014).
Hasil uji coba skala Work-Life Balance menunjukkan nilai
Cronbach’s Alpha (α) sebesar 0,781 untuk dimensi WIPL; 0,772 untuk
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dimensi PLIW; 0,812 untuk dimensi PLEW; dan 0,835 untuk dimensi
WEPL. Sedangkan nilai Cronbach’s Alpha (α) untuk uji coba skala
Family-Supportive Supervisor Behaviors adalah sebesar 0,776. Hasil uji
coba tersebut dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS Statistics for
Windows versi 23.

G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi
Terdapat beberapa asumsi yang harus diuji sebelum dilakukannya uji
hipotesis. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari akibat dari prediksi
menjadi bias. Penelitian ini menggunakan beberapa uji asumsi, yaitu:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui
distribusi sebuah data yang akan diuji mengikuti atau mendekati
distribusi normal, yaitu ketika data yang terdistribusi berbentuk
lonceng (bell shaped) (Santoso, 2017). Jika persebaran data tidak
terdistribusi secara normal atau dengan kata lain sebaran data tidak
normal, maka terdapat permasalahan terhadap asumsi normalitasnya.
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
metode Kolmogorov-Smirnov. Sebaran data dapat dinyatakan normal
ketika nilai signifikansinya di atas 0,05 atau p>0,05, sedangkan jika
sebaran data yang didapat di bawah 0,05 atau p<0,05, maka dapat
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dikatakan bahwa sebaran data tersebut tidak normal (Santoso, 2017).
Perhitungan uji normalitas menggunakan program SPSS for windows.
Pengukuran uji normalitas juga dapat diketahui dengan melihat
kemiringan atau skewness dan keruncingan atau kurtosis dalam
histogram dan juga dengan melihat hasil perhitungan SPSS. Data yang
skewness memiliki arti bahwa terdapat distribusi yang tidak simetris
dan salah satu ekor kurva lebih panjang dari ekor yang lainnya.
Menurut Miles & Shevlin (2001), terdapat dua tipe skewness yaitu
skewness positif dan skewness negatif yang dapat dilihat dari kurva
normalitasnya. Skewness positif dapat terjadi karena skor dari subjek
berkumpul di area bawah pengukuran, sebaliknya jika skor dari subjek
berkumpul di area atas pengukuran maka disebut sebagai skewness
negatif.
Selanjutnya, kurtosis atau keruncingan dapat diketahui dengan
melihat histogram, apakah persebaran datanya normal, rata atau
runcing ke atas. Persebaran data dapat dikatakan normal jika
berbentuk bell shaped atau berbentuk lonceng. Selain terdapat
persebaran normal, kurtosis juga memiliki 2 tipe lain yaitu kurtosis
positif atau leptokurtosed dan kurtosis negatif atau platykurtosed.
Disebut kurtosis positif atau leptokurtosed karena bentuk hasil
distribusinya runcing ke atas dan tidak banyak subjek yang memiliki
skor di dekat ekor atau ujung kurva. Kurtosis negatif atau
platykurtosed memiliki bentuk yang lebih tumpul dari kurtosis positif
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karena banyak skor subjek yang berada di ekor kurva atau ujung
kurva.
Miles & Shevlin (2001) juga menjelaskan mengenai metode lain
dalam menjelaskan skewness dan kurtosis, yaitu dengan melihat hasil
perhitungan SPSS. Jika nilai skewness dan kurtosis (dengan tidak
menghiraukan tanda negatif) yang dihasilkan lebih dari dua kali nilai
standard error maka bisa dinyatakan bahwa distribusi data tidak
normal. Selain itu, Miles & Shevlin (2001) memberikan beberapa
saran terkait nilai skewness, yaitu (1) apabila nilai statistik skewness
kurang dari 1, maka ada sedikit masalah; (2) jika nilai statistik
skewness lebih dari 1 dan kurang dari 2, maka perlu diwaspadai bahwa
mungkin akan ada efek dalam estimasi pengukuran, akan tetapi masih
dapat dikatakan persebaran data normal; (3) nilai statistik skewness
lebih dari 2, maka perlu lebih diperhatikan lagi. Masing-masing nilai
bergantung pada jumlah sampel atau subjek yang ada, semakin banyak
subjek yang diteliti maka data yang dihasilkan semakin mendekati
normal (mendekati nol).

b. Uji Linearitas
Tujuan dari dilakukannya uji linearitas adalah untuk mengetahui
sifat hubungan atau korelasi antar dua variabel yang akan diteliti,
apakah bersifat linear atau tidak (Santoso, 2014). Dalam menguji
asumsi linearitas ini dapat menggunakan scatter plot atau diagram
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pencar. Jika nilai signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 atau
p>0,05 maka hubungan antar variabelnya adalah linear. Sedangkan
hubungan antar variabel yang tidak linear adalah ketika nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau p>0,05 (Santoso, 2010)

2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan uji statistik parametrik yaitu uji korelasi Product
Moment Pearson (Santoso, 2010). Tujuan dari penggunaan uji korelasi
Product Moment Pearson adalah untuk melihat keeratan hubungan antar
dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen yang memiliki
sebaran atau terdistribusi secara normal. Namun, apabila data tidak
memiliki sebaran atau terdistribusi secara tidak normal, maka uji hipotesis
yang digunakan adalah uji korelasi Spearman Rho. Nilai koefisien korelasi
(r) bergerak di antara rentang -1 hingga 1 (Santoso, 2010). Tanda bahwa
kedua variabel memiliki hubungan yang positif ditunjukkan dengan nilai
koefisien yang bertanda positif, sedangkan nilai koefisien yang bertanda
negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara dua variabel.
Kemudian untuk nilai koefisien korelasi yang bernilai 0 menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan antara variabel dependen dan independen.
Perhitungan uji normalitas menggunakan program SPSS for windows.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan pada hasil Senin, 3
Juni 2019 sampai dengan hari Kamis, 13 Juni 2019. Alat atau instrumen yang
digunakan peneliti dalam pengambilan data penelitian ialah Google Form.
Link kuesioner ini kemudian disebarkan oleh peneliti lewat media sosial
seperti WhatsApp, Line, Twitter dan Instagram. Alasan peneliti menyebarkan
skala penelitian secara online adalah karena peneliti ingin menjangkau
sebanyak-banyaknya responden. Selain itu, waktu yang dipilih oleh peneliti
bersamaan dengan libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, sehingga
sebagian besar tempat kerja telah meliburkan karyawannya. Adapun
responden dalam penelitian ini adalah pekerja wanita yang telah menikah.
Sebanyak 209 orang pekerja wanita telah mengisi kuesioner online yang
disebarkan oleh peneliti. Pada halaman awal kuesioner, peneliti telah
mencantumkan informed consent yang menyatakan kesediaan responden
untuk mengisi kuesioner peneliti.
Sebelum dilakukan olah data, peneliti terlebih dahulu melihat dan
memilih responden yang sesuai dengan kriteria. Sebanyak 5 responden tidak
sesuai dengan kriteria, contohnya: bukan merupakan pekerja wanita, usia
melebihi 40 tahun dan tidak mencantumkan usia pernikahan. Selanjutnya,
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peneliti menggunakan data dari 204 responden yang sesuai kriteria untuk
diolah dan dianalisis.

B. Deskripsi Subjek Penelitian
Terdapat 204 responden yang memenuhi kriteria yaitu merupakan
pekerja wanita, berusia 20-40 tahun, telah menikah dan mempunyai
supervisor/atasan, dari total 209 responden yang telah mengisi kuesioner.
Berikut adalah data demografis responden dalam penelitian ini:
Tabel 6. Deskripsi Usia Responden
Usia
21-30 tahun
31-40 tahun
Total

Frekuensi
129
75
204

Persentase
63,2%
36,8%
100%

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
merupakan pekerja wanita yang berusia 21-30 tahun dengan jumlah 129
orang, sedangkan responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 75 orang.
Tabel 7. Deskripsi Status Pernikahan Responden
Status pernikahan
Cerai Hidup
Cerai Mati
Menikah
Total

Frekuensi
5
1
198
204

Persentase
2,5%
0,5%
97%
100%

Dari hasil tabel tersebut, dapat diperoleh data bahwa hampir seluruh
responden memiliki status pernikahan yaitu menikah, dengan jumlah
sebanyak 198 orang. Responden dengan status pernikahan cerai hidup
berjumlah 5 orang sedangkan responden yang telah bercerai mati sebanyak 1
orang.
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Tabel 8. Deskripsi Usia Pernikahan Responden
Usia Pernikahan
Frekuensi
Persentase
<1 tahun
23
11,3%
1-5 tahun
124
60,8%
6-10 tahun
45
22%
<10 tahun
12
5,9%
Total
204
100%
Hasil pada tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam
penelitian ini telah menikah selama antara 1-5 tahun. Jumlah responden yang
telah menikah selama 1-5 tahun adalah sebanyak 124 orang, sedangkan
responden yang menikah selama kurang dari 1 tahun sebanyak 23 orang,
menikah selama 6-10 tahun sejumlah 45 orang dan 12 orang sisanya telah
menikah lebih dari 10 tahun.
Tabel 9. Deskripsi Jumlah Anak Responden
Jumlah anak
Frekuensi
Persentase
Belum mempunyai anak
71
34,8%
1-3 orang
131
64,2%
>3 orang
2
1,0%
Total
204
100%
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden paling
banyak yaitu sejumlah 131 orang telah memiliki 1-3 orang anak. Jumlah
responden yang belum memiliki anak adalah 71 orang, sedangkan responden
yang memiliki anak lebih dari 3 orang berjumlah 2 orang.
Tabel 10. Deskripsi Masa Kerja Responden
Masa Kerja (dalam tahun)
Frekuensi
Persentase
<1 tahun
1
0,5%
1-5 tahun
105
51,5%
6-10 tahun
70
34,3%
<10 tahun
28
13,7%
Total
204
100%
Tabel 10 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden telah
bekerja selama 1-5 tahun, yaitu sebanyak 105 orang. Jumlah responden yang
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telah bekerja selama 6-10 tahun berjumlah 70 orang, lebih dari 10 tahun
sebanyak 28 orang, sedangkan yang belum genap 1 tahun sebanyak 1 orang
responden.
Tabel 11. Deskripsi Durasi Kerja Responden (dalam hari)
Durasi bekerja tiap harimya
Frekuensi
Persentase
<7 jam
40
19,6%
8-10 jam
158
77,5%
<10 jam
6
2,9%
Total
204
100%
Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
memiliki 8-10 jam untuk bekerja atau jam kerja tiap harinya yaitu sebanyak
158 orang responden. Sebanyak 40 orang responden memiliki jam kerja
kurang dari 7 jam sedangkan jumlah paling sedikit yaitu 6 orang responden
memiliki jam kerja lebih dari 10 jam.

C. Deskripsi Data Penelitian
1. Beda Mean Teoritis dan Mean Empiris
Dari data yang telah diperoleh, peneliti kemudian melakukan
pendeskripsian data untuk melihat tinggi maupun rendahnya variabel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu work-life balance dan familysupportive supervisor behaviors. Pendeskripsian data ini dengan cara
melihat perbedaan pada mean teoritis dan mean empiris pada data yang
diperoleh. Mean teoritis adalah hasil yang didasarkan pada skor tertinggi,
skor terendah dan jumlah item yang dapat dicapai dari sebuah skala.
Perhitungan mean teoritis ini menggunakan rumus sebagai berikut:
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μ=

(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 ) + (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚)
2
Selanjutnya, mean empiris adalah rata-rata skor yang didapatkan

oleh masing-masing responden penelitian. Perhitungan mean empiris ini
menggunakan uji one-sample T test pada IBM SPSS Statistic versi 23. Jika
mean empiris lebih tinggi daripada mean teoritis maka kepemilikan subjek
akan variabel yang diteliti tinggi, akan tetapi jika mean empiris lebih
rendah daripada mean teoritis maka kepemilikan subjek akan variabel
yang diteliti adalah rendah. Berikut adalah hasil perbandingan mean
teoritis dan mean empiris pada penelitian ini:
a.

Work Interference with Personal Life
μ=

(1 𝑥 5) + (5 𝑥 5)
2

= 15

Tabel 12. Data Empiris Work Interference with Personal Life
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
204
11,72
4,270
,299

WIPL

One-Sample Test
Test Value = 15

WIPL

t
-10,985

df
203

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
-3,284

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
-3,87

Upper
-2,69

Pada variabel work interference with personal life, hasil
perhitungan mean teoritis adalah 15, sedangkan mean empiris sebesar
11,72 dengan standar deviasi sebesar 4,27. Taraf signifikansi pada
variabel ini adalah 0,000 yang memiliki arti bahwa terdapat perbedaan
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yang signifikan antara mean empiris yang lebih rendah daripada mean
teoritis. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden pada penelitian
ini memiliki tingkat work interference with personal life yang
cenderung rendah.

b.

Personal Life Interference with Work
μ=

(1 𝑥 6) + (5 𝑥 6)
2

= 18

Tabel 13. Data Empiris Personal Life Interference with Work
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
204
13,38
4,607

PLIW

Std. Error Mean
,323

One-Sample Test
Test Value = 18

PLIW

t
-14,332

df
203

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
-4,623

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
-5,26

Upper
-3,99

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui
bahwa nilai mean teoritis lebih tinggi jika dibandingkan dengan mean
empiris pada variabel ini. Mean teoritis yang dihasilkan adalah 18 dan
mean empiris adalah sebesar 13,38 dengan standar deviasi 4,607.
Selanjutnya, dapat diketahui pula signifikansi yang diperoleh adalah
0,000. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa responden dalam
penelitian ini memiliki tingkat personal life interference with work
yang cenderung rendah.
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c.

Personal Life Enhancement of Work
μ=

(1 𝑥 3) + (5 𝑥 3)
2

=9

Tabel 14. Data Empiris Personal Life Enhancement of Work

PLEW

One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
204
10,15
2,483

Std. Error Mean
,174

One-Sample Test
Test Value = 9
95% Confidence Interval of
the Difference

PLEW

Sig. (2Mean
t
df
tailed)
Difference
Lower
Upper
6,598 203
,000
1,147
,80
1,49
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh, maka dapat
diketahui bahwa terdapat perbedaan antara mean teoritis dan mean
empiris. Nilai mean teoritis yang didapatkan sebesar 9, sedangkan
nilai mean empiris sebesar 10,15. Selanjutnya, standar deviasi yang
dihasilkan sebesar 2,483 dan taraf signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini
menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat
personal life enhancement of work yang cenderung tinggi.

d. Work Enhancement of Personal Life
μ=

(1 𝑥 3) + (5 𝑥 3)
2

=9
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Tabel 15. Data Empiris Work Enhancement of Personal Life
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
204
11,46
2,216

WEPL

Std. Error Mean
,155

One-Sample Test
Test Value = 9

WEPL

t
15,831

df
203

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
2,456

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
2,15

Upper
2,76

Dari perhitungan dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa standar
deviasi yang ada pada variabel ini adalah sebesar 2,216, sedangkan taraf
signifikansinya menujukkan angka 0,000. Selanjutnya mean teoritis
yang dihasilkan adalah sebesar 9, sedangkan mean empirisnya adalah
sebesar 11,46. Mean empiris lebih besar dari mean teoritis. Hal tersebut
menggambarkan bahwa responden memiliki tingkat yang cenderung
tinggi pada variabel work enhancement of personal life ini.

e. Family-Supportive Supervisor Behaviors
μ=

(1 𝑥 14) + (5 𝑥 14)
2

= 42
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FSSB

Tabel 16. Data Empiris Family-Supportive Supervisor Behaviors
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
204
50,27
13,304
,931
One-Sample Test
Test Value = 42

FSSB

t
8,878

df
203

Sig. (2tailed)
,000

Mean
Difference
8,270

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
6,43

Upper
10,11

Hasil dari perhitungan mean teoritis dan mean empiris pada
variabel ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
(sig. 0,000) dan nilai standar deviasi adalah 13,304. Mean teoritis yang
dihasilkan yaitu 42, lebih rendah dari mean empiris yang dihasilkan
yaitu 50,27. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam
penelitian ini memiliki pemikiran akan family-supportive supervisor
behaviors yang tinggi.

2. Kategorisasi Data Penelitian
Selain dapat mengetahui mean teoritis dan mean empiris dari data
yang diperoleh, dapat diketahui juga jumlah spesifik responden yang
memiliki kecenderungan tertentu dalam perhitungan skala yang diberikan
(Azwar, 1993). Kecenderungan bisa dibagi menjadi kecenderungan tinggi,
sedang ataupun rendah berdasarkan kategori nilai mean empirisnya. Saat
menentukan kategori, standar deviasi (σ) perlu dihitung terlebih dahulu.
Perhitungan standar deviasi menggunakan rumus sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Range = Xmax (skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (skor terendah x
jumlah item)
σ

=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6

Saat nilai standar deviasi telah diketahui, maka dilanjutkan dengan
perhitungan kategori rendah, sedang dan tinggi. Nilai M adalah nilai mean
teoritis yang telah didapatkan. Perhitungan kategori bisa didapatkan
dengan rumus berikut:
Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)

Kategori Sedang

= (μ – 1 σ)≤ X < (μ + 1 σ)

Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X

a. Kategori Subjek Skala Work Interference with Personal Life (WIPL)
Range

= Xmax – Xmin
= 25 – 5
= 20

σ

=
=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6
20
6

= 3,33
Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)
= X< 15 – 1(4)
= X < 11

Kategori Sedang

= X < (μ – 1 σ) ≤ X < X < (μ + 1 σ)
= 15 – 1(4) ≤ X < 15 + 1(4)
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= 11 ≤ X < 19
Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X
= 15 + 1(4) ≤ X
= 19 ≤ X

Tabel 17. Tabel Kategorisasi Dimensi Work Interference with Personal
Life (WIPL)
Skor
X < 11
11 ≤ X < 19
19 ≤ X

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Jumlah Subjek
Persentase
100
49,02%
85
41,67%
19
9,31%
Total
204
100,00%
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 100

orang responden (49,02%) yang memiliki tingkat work interference
with personal life (WIPL) dalam kategori rendah. Sedangkan, untuk
tingkat WIPL kategori sedang, terdapat sebanyak 85 orang responden
(41,67%). Sisanya yaitu 19 orang responden atau sebanya 9,31% masuk
dalam tingkat WIPL dalam kategori yang tinggi.

b. Kategori Subjek Skala Personal Life Interference with Work (PLIW)
Range

= Xmax – Xmin
= 30 – 6
= 24

σ

=
=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6
24
6

=4
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Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)
= X< 18 – 1(4)
= X < 14

Kategori Sedang

= X < (μ – 1 σ) ≤ X < X < (μ + 1 σ)
= 18 – 1(4) ≤ X < 18 + 1(4)
= 14 ≤ X < 22

Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X
= 18 + 1(4) ≤ X
= 22 ≤ X

Tabel 18. Tabel Kategorisasi Dimensi Personal Life Interference with
Work (PLIW)
Skor
X < 14
14 ≤ X < 22
22 ≤ X

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Jumlah Subjek
Persentase
117
57,35%
76
37,25%
11
5,39%
Total
204
100,00%
Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat bahwa terdapat 57,35% atau

sebanyak 117 orang responden memiliki tingkat personal life
interference with work (PLIW) dalam kategori rendah. Kemudian,
sebanyak 76 orang responden (37,25%0 memiliki tingkat PLIW yang
sedang dan untuk kategori tinggi, terdapat 11 orang responden atau
sejumlah 5,39%.

c. Kategori Subjek Skala Personal Life Enhancement with Work (PLEW)
Range

= Xmax – Xmin
= 15 – 3

= 12
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σ

=
=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6
12
6

=2
Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)
= X< 9 – 1(2)
=X<7

Kategori Sedang

= X < (μ – 1 σ) ≤ X < X < (μ + 1 σ)
= 9 – 1(2) ≤ X < 9 + 1(2)
= 7 ≤ X < 11

Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X
= 9 + 1(2) ≤ X
= 11 ≤ X

Tabel 19. Tabel Kategorisasi Dimensi Personal Life Enhancement with
Work (PLEW)
Skor
X< 7
7 ≤ X < 11
11 ≤ X

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Jumlah Subjek
Persentase
22
10,78%
84
41,18%
98
48,04%
Total
204
100,00%
Dari tabel 19, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 10,78%

atau sejumlah 22 orang responden memiliki tingkat personal life
enhancement with work (PLEW) yang rendah. Kemudian sebanyak 84
orang responden (41,18%) memiliki tingkat PLEW yang sedang, dan
sisanya sebanyak 98 orang responden (48,04%) masuk ke dalam
kategori tinggi.
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d. Kategori Subjek Skala Work Enhancement with Personal Life (WEPL)
= Xmax – Xmin

Range

= 15 – 3
= 12
σ

=
=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6
12
6

=2
Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)
= X< 9 – 1(2)
=X<7

Kategori Sedang

= X < (μ – 1 σ) ≤ X < X < (μ + 1 σ)
= 9 – 1(2) ≤ X < 9 + 1(2)
= 7 ≤ X < 11

Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X
= 9 + 1(2) ≤ X
= 11 ≤ X

Tabel 20. Tabel Kategorisasi Dimensi Work Enhancement with
Personal Life (PLIW)
Skor
X< 7
7 ≤ X < 11
11 ≤ X

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Jumlah Subjek
Persentase
4
1,96%
55
26,96%
145
71,08%
Total
204
100,00%
Dari tabel 20 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden yaitu sejumlah 145 orang (71,08%) memiliki tingkat work
enhancement with personal life (WEPL) yang tinggi. Sedangkan, untuk
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kategori sedang terdapat 55 orang atau sebnayak 26,96%. Kemudian
hanya terdapat 4 orang responden atau sebanyak 1,96% dari jumlah
responden yang memiliki tingkat WEPL yang rendah.

e. Kategori Subjek Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors (FSSB)
Range

= Xmax – Xmin
= 70 – 14
= 56

σ

=
=

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
6
56
6

= 9,33
Kategori Rendah

= X < (μ – 1 σ)
= X< 42 – 1(10)
= X < 32

Kategori Sedang

= X < (μ – 1 σ) ≤ X < X < (μ + 1 σ)
= 42 – 1(10) ≤ X < 42 + 1(10)
= 32 ≤ X < 52

Kategori Tinggi

= (μ + 1 σ) ≤ X
= 42 + 1(10)≤ X
= 52 ≤ X
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Tabel 21. Tabel Kategorisasi Family-Supportive Supervisor Behaviors
(FSSB)
Skor
X < 32
32 ≤ X < 52
52 ≤ X

Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi

Jumlah Subjek
Persentase
20
9,80%
61
29,90%
123
60,29%
Total
204
100,00%
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden yaitu sejumlah 123 orang responden atau 60,29% dari
jumlah keseluruhan responden memiliki tingkat family-supportive
supervisor behaviors (FSSB) yang tinggi. Selanjutnya sebanyak 61
orang responden (29,9%) memiliki tingkat FSSB yang sedang dan
sisanya sebanyak 20 orang (9,8%) memiliki tingkat FSSB yang masuk
dalam kategori rendah.

D. Hasil Penelitian
1. Uji Asumsi
Tujuan dilakukannya uji asumsi adalah untuk menentukan analisis
data yang sesuai syarat dengan menggunakan perhitungan korelasi
tertentu. Dalam penelitian ini, uji asumsi yang digunakan meliputi uji
normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji
linearitas dengan menggunakan test for linearity, perhitungan keduanya
dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistic versi 23.
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas yang dilakukan pada data responden bertujuan
untuk mengetahui apakah data yang diperoleh mempunyai sebaran
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yang normal (Santoso, 2014). Data yang memiliki distribusi normal
dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi pada tabel sig. Jika
nilai signifikansinya ≥0,05 maka dapat dinyatakan bahwa persebaran
data yang didapatkan adalah normal. Akan tetapi jika nilai
signifikansinya <0,05 maka data yang diperoleh tersebut tidak
terdistribusi dengan normal.
Data responden yang telah didapatkan kemudian diolah
menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada program IBM SPSS
Statistic versi 23 dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 22. Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
WIPL
,146
204
,000
,942
204
,000
PLIW
,106
204
,000
,967
204
,000
PLEW
,115
204
,000
,968
204
,000
WEPL
,175
204
,000
,949
204
,000
FSSB
,110
204
,000
,957
204
,000
a. Lilliefors Significance Correction
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui
bahwa persebaran data pada skala Work-Life Balance dengan dimensi
Work Interference with Personal Life (WIPL), Personal Life
Interference with Work (PLIW), Personal Life Enhancement of Work
(PLEW) dan Work Enhancement of Personal Life (WEPL) memiliki
nilai signifikansi <0,05 (p= 0,000). Begitu pula dengan skala FamilySupportive Supervisor Behaviors (FSSB) yang memiliki nilai
signifikansi 0,000<0,05. Oleh karena itu, persebaran data pada
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penelitian ini tidak normal, sehingga perhitungan selanjutnya
menggunakan teknik korelasi non-parametrik Spearman’s rho.
Gambar 2. Histogram Distribusi Data pada Dimensi
Interference with Personal Life (WIPL)

Work

Tabel 23. Hasil Uji Normalitas Dimensi Work Interference with
Personal Life (WIPL)
Descriptives
Statistic
Std. Error
11,72
,299

WIPL Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

11,13

Upper Bound

12,31

5% Trimmed Mean

11,49

Median

11,00

Variance

18,234

Std. Deviation

4,270

Minimum

5

Maximum

25

Range

20

Interquartile Range

5

Skewness

,807

,170

Kurtosis

,185

,339
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Gambar 2 memperlihatkan bahwa distribusi atau persebaran
data pada dimensi work interference with personal life (WIPL) tidak
sesuai dengan garis kurva distribusi normal, sehingga dapat
dinyatakan bahwa persebaran data pada dimensi ini tidak normal.
Dapat pula dilihat dari tabel 23, yang menunjukkan nilai skewness
(0,807) lebih besar dari dua kali nilai standard error (0,170). Hal
tersebut menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal. Nilai
skewness dan kurtosis (0,185) lebih kecil dari 1, oleh karena itu dapat
dinyatakan bahwa terdapat sedikit masalah mengenai persebaran data
sehingga bentuk kurva kurtosisnya positif dengan memiliki puncak di
titik tertentu.
Selain itu, histogram dimensi work interference with personal
life menunjukkan adanya skewness positif dan kurtosis positif. Hal
tersebut menunjukkan bahwa skor responden berkumpul di area
bawah pengukuran atau dengan kata lain, responden banyak
memberikan nilai minimum dalam item-item yang mengukur work
interference with personal life.
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Gambar 3. Histogram Distribusi Data pada Dimensi Personal Life
Interference with Work (PLIW)

Tabel 24. Hasil Uji Normalitas Dimensi Personal Life Interference
with Work (PLIW)
Descriptives
Statistic Std. Error
13,38
,323

PLIW Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

12,74

Upper Bound

14,01

5% Trimmed Mean

13,19

Median

13,00

Variance

21,221

Std. Deviation

4,607

Minimum

6

Maximum

30

Range

24

Interquartile Range

7

Skewness

,587

,170

Kurtosis

,189

,339

Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa persebaran data
pada dimensi personal life interference with work (PLIW) tidak
normal. Hal tersebut disebabkan, karena persebarannya tidak
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mengikuti garis pada kurva dengan distribusi yang normal. Hal
tersebut didukung juga dengan nilai skewness (0,587) yang lebih besar
dari dua kali nilai standard error (0,170). Nilai skewness dan kurtosis
yang dihasilkan kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan terdapat
sedikit permasalahan sehingga bentuk kurva kurtosisnya memuncak di
titik tertentu.
Skewness dan kurtosis yang terbentuk positif. Artinya, skor
responden di dimensi personal life interference with work berkumpul
di area bawah pengukuran atau banyak responden yang memberikan
nilai minimum pada item-item di dimensi personal life interference
with work ini.
Gambar 4. Histogram Distribusi Data pada Dimensi Personal Life
Enhancement of Work (PLEW).
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Tabel 25. Hasil Uji Normalitas Dimensi Personal Life Enhancement
of Work (PLEW)
Descriptives
Statistic Std. Error
10,15
,174

PLEW Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

9,80

Upper Bound

10,49

5% Trimmed Mean

10,18

Median

10,00

Variance

6,165

Std. Deviation

2,483

Minimum

3

Maximum

15

Range

12

Interquartile Range

3

Skewness

-,357

,170

Kurtosis

-,032

,339

Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa distibusi data dari dimensi
personal life enhancement of work (PLEW) tidak mengikuti garis dari
kurva normal, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi dimensi ini
tidak normal. Hal tersebut juga didukung dengan hasil tabel 25, yang
memperlihatkan bahwa nilai skewness (-0,357) lebih besar daripada
dua kali nilai standard error (0,170). Kedua nilai skewness dan
kurtosis tidak lebih besar dari 1, sehingga dapat dikatakan terdapat
sedikit permasalahan dengan persebaran datanya.
Selain itu, dapat diketahui pula bahwa skewness dimensi
personal life enhancement of work bersifat negatif dan kurtosis
bersifat positif. Artinya, skor responden untuk dimensi ini berkumpul
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di area atas pengukuran atau dengan kata lain responden memberikan
skor maksimum pada item-item di dimensi ini.
Gambar 5. Histogram Distribusi Data pada Dimensi
Enhancement of Personal Life (WEPL).

Work

Tabel 26. Hasil Uji Normalitas Dimensi Work Enhancement of
Personal Life
Descriptives
Statistic Std. Error
11,46
,155

WEPL Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

11,15

Upper Bound

11,76

5% Trimmed Mean

11,53

Median

12,00

Variance

4,909

Std. Deviation

2,216

Minimum

5

Maximum

15

Range

10

Interquartile Range

3

Skewness

-,472

,170

Kurtosis

-,104

,339
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Gambar 5 memperlihatkan bahwa distribusi data dari dimensi
work enhancement of personal life (WEPL) tidak normal karena tidak
mengikuti garis kurva dengan distribusi normal. Didukung juga
dengan hasil yang ditunjukkan tabel 26, yaitu nilai skewness (-0,472)
yang lebih besar jika dibandingkan dengan dua kali nilai standard
error (0,170). Nilai skewness dan kurtosis menunjukkan angka kurang
dari

1,

sehingga

dapat

dinyatakan

bahwa

terdapat

sedikit

permasalahan dengan persebaran datanya.
Dapat

juga

diketahui

bahwa

skewness

dimensi

work

enhancement of personal life bersifat negatif dan kurtosisnya bersifat
positif. Hal tersebut berarti responden memberikan nilai maksimum
untuk item-item di dimensi work enhancement of personal life.
Gambar 6. Histogram Distribusi Data pada Variabel FamilySupportive Supervisor Behaviors (FSSB)
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Tabel 27. Hasil Uji Normalitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors
Descriptives
Statistic Std. Error
50,27
,931

FSSB Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

48,43

Upper Bound

52,11

5% Trimmed Mean

50,81

Median

52,00

Variance

176,996

Std. Deviation

13,304

Minimum

15

Maximum

75

Range

60

Interquartile Range

17

Skewness

-,685

,170

Kurtosis

,165

,339

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa distribusi variabel
family-supportive

supervisor

behaviors

(FSSB)

tidak

normal

dikarenakan persebarannya tidak mengikuti garis kurva yang
terdistribusi normal. Hal tersebut juga dapat ditunjukkan dengan hasil
perhitungan di tabel 27 yang memperlihatkan bahwa nilai skewness (0,685) lebih besar dari dua kali nilai standard error yang dihasilkan
(0,170). Kedua nilai skewness dan kurtosis menunjukkan angka
kurang dari 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat sedikit
permasalahan dari persebaran datanya.
Selain itu, dapat dilihat bahwa family-supportive supervisor
behaviors memiliki skewness yang bersifat negatif dan kurtosis yang
bersifat positif. Artinya, skor responden berkumpul di area atas
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pengukuran atau responden memberikan nilai maksimum untuk itemitem di dimensi ini.
b.

Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sifat
hubungan dari kedua variabel yang diteliti, apakah kedua variabel
tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang mengikuti garis lurus
atau tidak, sehingga ketika satu variabel menunjukkan adanya
peningkatan atau penurunan kuantitas maka variabel yang lain pun
akan mengikutinya secara linear (Santoso, 2010). Hasil penghitungan
uji linearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 28. Hasil Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Work Interference with Personal Life

ANOVA Table
Sum of
Squares
df
WIPL * Between (Combined)
1045,979 54
FSSB
Groups Linearity
124,187
1

Mean
Square
19,370

F
1,087

Sig.
,342

124,187

6,968

,009

53

17,392

,976

,529

Within Groups

2655,530 149

17,822

Total

3701,510 203

Deviation
from
Linearity

921,792
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Tabel 29. Hasil Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Personal Life Interference with Work
ANOVA Table
Sum of
Squares
df
PLIW * Between (Combined)
FSSB
Groups Linearity

Mean
Square

F

Sig.

1108,643

54

20,530

,956

,565

36,984

1

36,984

1,722

,191

1071,659

53

20,220

,942

,590

Within Groups

3199,293 149

21,472

Total

4307,936 203

Deviation
from
Linearity

Gambar 7. Scatter Plot Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Personal Life Interference with Work
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Tabel 30. Hasil Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Personal Life Enhancement of Work
ANOVA Table
Sum of
Mean
Squares
df Square
F
PLEW * Between (Combined)
583,770 54 10,811 2,412
FSSB
Groups Linearity
240,716
1 240,716 53,707
Deviation
from
Linearity
Within Groups
Total

343,054

53

6,473

667,819 149

4,482

1,444

Sig.
,000
,000
,044

1251,588 203

Tabel 31. Hasil Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Work Enhancement of Personal Life
ANOVA Table
Sum of
Mean
Squares
df Square
F
WEPL * Between (Combined)
394,407 54
7,304 1,807
FSSB
Groups Linearity
95,247
1 95,247 23,567
Deviation
from
Linearity

53

5,645

Within Groups

602,196 149

4,042

Total

996,603 203
Hasil

dari

299,160

pengujian

linearitas

yang

1,397

telah

Sig.
,003
,000
,061

dilakukan

menunjukkan bahwa hubungan antara 3 dimensi dari variabel WorkLife Balance yaitu WIPL (Work Interference with Personal Life),
PLEW (Personal Life Enhancement of Work) dan WEPL (Work
Enhancement of Personal Life) dengan variabel independen yaitu
FSSB (Family Supportive Supervisor Behaviors) memiliki pola
hubungan yang mengikuti garis lurus atau linear. Hal tersebut
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ditunjukkan dengan nilai signifikansi masing-masing yang dihasilkan
<0,05. Korelasi antara dimensi WIPL (Work Interference with
Personal Life) dan FSSB (Family Supportive Supervisor Behaviors)
memiliki nilai signifikansi 0,009 (p<0,05). Selanjutnya, korelasi
antara dimensi PLEW (Personal Life Enhancement of Work) dan
WEPL (Work Enhancement of Personal Life) dengan FSSB (Family
Supportive Supervisor Behaviors) masing-masing mempunyai nilai
signifikansi <0,05 yaitu 0,000.
Selain itu, ditunjukkan pula bahwa nilai signifikansi dari
korelasi dimensi PLIW (Personal Life Interference with Work) dan
FSSB (Family Supportive Supervisor Behaviors) berdasarkan tabel 22
ialah 0,191>0,05; sehingga dimensi PLIW (Personal Life Interfernce
with Work) ini memiliki pola hubungan yang tidak linear. Dengan
melihat pola hubungan dalam gambar 1 yaitu gambar scatter plot dari
korelasi tersebut, dapat dilihat bahwa pola hubungan yang ada
merupakan pola hubungan yang menyebar dan tidak mengikuti garis
lurus.
Korelasi product moment dan turunannya, mempunyai asumsi
linearitas dalam hubungan antara kedua variabel. Apabila pola
hubungan yang didapatkan tidak linear, maka teknik korelasi product
moment yang digunakan, akan memiliki kecenderungan untuk
melakukan underestimate. Hal tersebut dapat terjadi ketika hubungan
antar kedua variabel sebenarnya adalah hubungan yang kuat, akan
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tetapi diestimasikan oleh product moment sebagai tidak ada hubungan
atau memiliki hubungan yang lemah, dikarenakan pola hubungannya
yang tidak linear (Santoso, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa uji asumsi linear tidak terpenuhi untuk korelasi antara dimensi
PLIW (Personal Life Interfernce with Work) dan FSSB (Family
Supportive Supervisor Behaviors), sehingga uji hipotesis yang
merupakan uji product moment tidak dapat dilakukan.
c.

Uji Hipotesis
Hasil pengujian asumsi yang telah dilakukan pada skala worklife balance dan family-supportive supervisor behaviors, didapatkan
bahwa kelima dimensi memiliki persebaran atau distribusi data yang
tidak normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis selanjutnya
menggunakan teknik perhitungan korelasi Spearman’s rho dan
dilakukan pada program IBM SPSS Statistic for Windows versi 23.
Nilai koefisien dari korelasi bergerak diantara nilai -1 sampai
dengan +1. Nilai koefisien tersebut menjelaskan hubungan dari kedua
variabel, apakah positif atau negatif. Penelitian ini menggunakan taraf
signifikansi 0,05. Oleh karena itu jika nilai signifikasi <0,05; maka,
terdapat hubungan yang negatif atau positif dan signifikan diantara
kedua variabel. Jika hal yang sebaliknya yang terjadi, yaitu nilai
signifikansi >0,05; maka, tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara kedua variabel yang diuji.
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Dikarenakan terdapat salah satu dimensi dalam Work-Life
Balance yaitu PLIW (Personal Life Interfernce with Work), tidak
memiliki hubungan yang membentuk garis lurus dengan variabel
FSSB (Family Supportive Supervisor Behaviors), maka pengujian
hipotesis tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut dipilih karena suatu
pendekatan analisis mempunyai beberapa asumsi atau batasan, yan
masin-masing asumsi tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian
data terhadap analisis yang akan dilakukan. Apabila uji asumsi tidak
terpenuhi, maka hasil analisis data yang didapatkan tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau akurasi data yang dihasilkan pun akan
sangat lemah (Santoso, 2014). Hasil uji asumsi yang telah dilakukan
ialah sebagai berikut:
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Tabel 32. Hasil Uji Hipotesis Spearman’s rho
WIPL
Spearman's WIPL
rho

Correlation
Coefficient

WEPL

FSSB

1,000

-,134*

-,301**

-,195**

.

,028

,000

,003

204

204

204

204

-,134*

1,000

,453**

,393**

Sig. (1-tailed)

,028

.

,000

,000

N

204

204

204

204

-,301**

,453**

1,000

,311**

Sig. (1-tailed)

,000

,000

.

,000

N

204

204

204

204

-,195**

,393**

,311**

1,000

Sig. (1-tailed)

,003

,000

,000

.

N

204

204

204

204

Sig. (1-tailed)
N
PLEW Correlation
Coefficient

WEPL Correlation
Coefficient

FSSB

PLEW

Correlation
Coefficient

Berdasarkan

hasil

pengujian

hipotesis

dengan

teknik

Spearman’s rho, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dimensi
Work Interference with Personal Life (WIPL) dan Family-Supportive
Supervisor Behaviors (FSSB) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,311 (p=0,000<0,05). Hasil uji korelasi antara dimensi Personal Life
Enhancement of Work (PLEW) dan FSSB memperlihatkan nilai
koefisien korelasi sebesar 0,358 (p=0,000<0,05). Berikutnya, nilai
koefisien korelasi yang dihasilkan antara Work Enhancement of
Personal

Life

(p=0,001<0,05).

(WEPL)

dan

FSSB

adalah

sebesar

0,276

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara Work Interference
with Personal Life (WIPL) dan Family-Supportive Supervisor
Behaviors (FSSB). Semakin rendah nilai WIPL, maka semakin tinggi
nilai dari FSSB. Sebaliknya, semakin tinggi nilai WIPL, maka
semakin rendah pula nilai yang dimiliki FSSB. Selanjutnya, terdapat
hubungan positif dan signifikan antara Personal Life Enhancement of
Work (PLEW) dan Work Enhancement of Personal Life (WEPL)
dengan FSSB. Semakin tinggi skor PLEW atau WEPL, maka semakin
tinggi pula skor FSSB. Sebaliknya semakin rendah skor PLEW atau
WEPL, maka semakin rendah pula skor dari FSSB.

2. Uji Tambahan
Tujuan dari dilakukannya uji dan analisis tambahan ini adalah untuk
melihat apakah terdapat perbedaan tingkat work-life balance berdasarkan
keempat dimensinya, yaitu work interference with personal life (WIPL),
personal life interference with work (PLIW), personal life enhancement of
work (PLEW), dan work enhancement of personal life (WEPL) pada dua
kelompok usia dari responden, yaitu responden yang berusia 21-30 tahun
dan 31-40 tahun.
a. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas yang telah dilakukan adalah sebagai
berikut:
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Tabel 33. Hasil Uji Normalitas dengan Perbandingan Kelompok
Usia
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Usia
WIPL 21-30

Statistic
,133

df

31-40
PLIW 21-30

,169
,114

75
129

,000
,000

31-40
PLEW 21-30

,107
,118

75
129

31-40
WEPL 21-30

,134
,161

31-40

,199

Shapiro-Wilk
129

Sig.
,000

,943
,961

75
129

,002
,001

,032
,000

,968
,965

75
129

,057
,002

75
129

,002
,000

,963
,947

75
129

,027
,000

75

,000

,936

75

,001

129

Sig.
Statistic
,000
,935

df

a. Lilliefors Significance Correction
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 33, dapat
diketahui bahwa kedua kelompok usia responden tidak memiliki
distribusi data yang normal pada keempat dimensi work-life
balance. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi kedua
kelompok yang berada diantara 0,000-0,032<0,05 untuk keempat
dimensi work-life balance. Selanjutnya, uji yang digunakan adalah
uji komparatif non-parametrik dengan 2 sampel yang tidak
berhubungan, yaitu uji Mann Whitney.
b. Uji Homogenitas
Tujuan dari dilakukannya uji homogenitas adalah untuk
mengetahui varian dari kelompok data penelitian sama atau
berbeda. Hasil uji homogenitas yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
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Tabel 34. Hasil Uji Homogenitas dengan Perbandingan Kelompok
Usia

WIPL
PLIW
PLEW
WEPL

Test of Homogeneity of Variances
Levene
Statistic
df1
df2
,061
1
202
,344
1
202
,068
1
202
,287
1
202

Sig.
,805
,558
,795
,593

Hasil penghitungan uji homogenitas menunjukkan bahwa
nilai signifikansi untuk keempat dimensi dari work-life balance
berada diantara 0,558-0,805. Sebuah data dapat dikatakan homogen
atau memiliki varian yang sama apabila memiliki nilai signifikansi
>0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang didapatkan dapat
dikatakan bahwa data dari keempat dimensi berdasarkan kelompok
usia bersifat homogen atau memiliki varian yang sama.
c. Uji Beda Mean
Penelitian ini menggunakan uji komparatif non-parametrik
dengan 2 sampel yang tidak berhubungan, yaitu uji Mann Whitney.
Uji Mann Whitney digunakan karena persebaran data yang
digunakan tidak normal. Ada dan tidaknya perbedaan antara 2
kelompok yang diteliti dapat dilihat dari nilai signifikansi yang
dihasilkan. Jika nilai signifikansi >0,05, maka dapat diketahui
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua
kelompok yang diteliti. Akan tetapi, jika nilai signifikansi yang
dihasilkan <0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan
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yang signifikan antara kedua kelompok yang diteliti. Hasil uji beda
mean yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 35. Hasil Uji Beda Mean Mann Whitney antar Kelompok
Usia

WIPL

PLIW

PLEW

WEPL

Usia
21-30

Ranks
N
Mean Rank
129
102,18

Sum of Ranks
13181,50

31-40

75

103,05

7728,50

Total
21-30

204
129

104,08

13426,50

31-40

75

99,78

7483,50

Total
21-30

204
129

102,35

13203,50

31-40

75

102,75

7706,50

Total
21-30

204
129

102,79

13260,50

31-40

75

101,99

7649,50

Total

204
Test Statisticsa

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

WIPL
PLIW
4796,500 4633,500
13181,500 7483,500
-,101
-,503
,919

,615

PLEW
WEPL
4818,500 4799,500
13203,500 7649,500
-,047
-,095
,962

,924

a. Grouping Variable: Usia
Berdasarkan tabel 35, dapat diketahui hasil uji Mann
Whitney yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara kedua kelompok usia yaitu kelompok usia 21-30
dan kelompok usia 31-40. Hal tersebut dapat diketahui dengan
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melihat nilai signifikansi yang dihasilkan dari keempat dimensi
work-life balance yang berada diantara 0,615-0,962>0,05.

E. Pembahasan
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara family-supportive supervisor behaviors (FSSB) dan
dimensi-dimensi yang ada pada variabel work-life balance (WLB).
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji korelasi Spearman’s rho
menujukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 1 dimensi worklife balance (WLB) yaitu work-interference with personal life (WIPL) dengan
family-supportive supervisor behaviors (FSSB). Dimensi family-supportive
supervisor behaviors (FSSB) dan work-interference with personal life
(WIPL) memiliki nilai korelasi yang negatif sebesar -0,311 (p=0,000<0,05).
Selanjutnya, korelasi yang bersifat positif ditemukan pada hubungan familysupportive supervisor behaviors (FSSB) dengan dimensi personal life
enhancement with work (PLEW) dan work enhancement with personal life
(WEPL). Nilai korelasi family-supportive supervisor behaviors (FSSB) dan
dimensi personal life enhancement with work (PLEW) adalah sebesar 0,358
(p=0,000<0,05).
Sedangkan, family-supportive supervisor behaviors (FSSB) dan
dimensi work enhancement with personal life (WEPL) memiliki nilai korelasi
sebesar 0,276 (p=0,001<0,05). Artinya adalah semakin tinggi nilai familysupportive supervisor behaviors (FSSB) maka semakin rendah nilai persepsi
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work-interference with personal life (WIPL) yang dimiliki pekerja wanita.
Sebaliknya, semakin rendah nilai family-supportive supervisor behaviors
(FSSB) maka semakin tinggi persepsi work-interference with personal life
(WIPL) pada pekerja wanita, persepsi. Selanjutnya, semakin tinggi nilai
family-supportive supervisor behaviors (FSSB) yang dimiliki maka semakin
tinggi pula persepsi personal life enhancement with work (PLEW) dan work
enhancement with personal life (WEPL) pada pekerja wanita. Begitu pula
sebaliknya, semakin rendah nilai family-supportive supervisor behaviors
(FSSB) maka semakin rendah pula nilai persepsi personal life enhancement
with work (PLEW) dan work enhancement with personal life (WEPL) pada
pekerja wanita.
Selain itu, terdapat 1 variabel dari work-life balance (WLB) yang tidak
memenuhi syarat untuk diuji hipotesis, yaitu dimensi personal life
interference of work (PLIW). Hal tersebut dikarenakan uji linearitas yang
telah dilakukan pada dimensi personal life interference of work (PLIW)
menunjukkan bahwa hubungan antara family-supportive supervisor behaviors
(FSSB) dan personal life interference of work (PLIW) tidak mengikuti garis
lurus atau dengan kata lain tidak linear. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat
mengetahui apakah terdapat hubungan antara family-supportive supervisor
behaviors (FSSB) dan personal life interference of work (PLIW).
Hasil penelitian yang didapatkan tersebut sesuai dengan hipotesis yang
ditulis oleh peneliti yaitu adanya hubungan yang negatif antara familysupportive supervisor behaviors (FSSB) dan dimensi work-interference with
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personal life (WIPL). Selain itu, hipotesis lain yang peneliti tulis yaitu
terdapat adanya hubungan yang positif dan signifikan antara familysupportive supervisor behaviors (FSSB) dengan dimensi personal life
enhancement with work (PLEW) dan work enhancement with personal life
(WEPL).
Hasil penelitian yang didapatkan ini berkaitan dengan penelitian
sebelumnya yang menyebutkan bahwa pekerjaan dan keluarga merupakan
segmen yang berbeda dan aspek-aspek di dalam kedua segmen tersebut saling
memengaruhi (Blunsdon et al., 2006; Kanter, 1977 dalam Naithani, 2010).
Pekerja wanita tentu memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mengurus
keluarga dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Tidak heran jika sebagian
pekerja wanita mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan
keluarga dan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan karena ketika pekerja wanita
mempunyai 2 peran yaitu dalam pekerjaan dan keluarga, seringkali terdapat 1
peran yang diuntungkan dan peran lainnya harus dikorbankan (Handayani,
2013). Konflik antara pekerjaan dan keluarga akan selalu terjadi pada wanita
yang memilih untuk bekerja, akan tetapi terdapat pula sebagian pekerja
wanita yang dapat menikmati peran kompleksnya tersebut (Handayani, 2013).
Crain & Stevens (2018) menemukan bahwa family-supportive supervisor
behaviors (FSSB) dapat meningkatkan work-family enrichment serta dapat
menurunkan tingkat konflik keluarga dan pekerjaan. Hal tersebut yang
kemudian mendasari adanya hubungan antara family-supportive supervisor
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behaviors (FSSB) dan work-life balance (WLB) pada pekerja wanita yang
telah menikah.
Poulose & N (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang
memengaruhi tingkat work-life balance (WLB) pada seseorang ialah familysupportive supervisor behaviors (FSSB). Hal tersebut didukung pula dengan
penelitian Thompson, Kirk, & Brown (2005 dalam Poulose & N, 2014)
mengemukakan bahwa supervisor atau atasan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap work-life balance bawahannya. Ketika supervisor atau
atasan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap tingkat work-life balance
bawahannya, maka semakin tinggi pula work-life balance yang dimiliki oleh
bawahannya tersebut (Thompson, Kirk, & Brown, 2005 dalam Poulose & N,
2014). Kebijakan yang mendukung (family-supportive policies) dan
dukungan dari supervisor (family-supportive supervisor behaviors) sebagai
dua faktor yang membentuk lingkungan kerja yang mendukung (familysupportive work environments) merupakan usaha dari organisasi dalam
mendukung keseimbangan kerja dan keluarga (work-life balance) dari para
karyawannya.
Work-life balance merupakan konstruk yang bersifat multidimensi
dengan 4 dimensi yang membentuknya. Dari hasil uji hipotesis, diketahui
bahwa hubungan antara variabel family-supportive supervisor behaviors dan
dimensi work interference with personal life merupakan hubungan yang
negatif. Artinya, semakin tinggi persepsi karyawan akan family-supportive

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

supervisor behaviors, maka semakin rendah persepsi seseorang akan work
interference with personal life dan sebaliknya.
Work interference with personal life (WIPL) merupakan persepsi dari
pekerja tentang peran dan tanggung jawab pekerjaan yang menganggu
kehidupan pribadinya. Misalnya adalah ketika seorang pekerja mengatur
waktu untuk kehidupan pribadinya dikarenakan pekerjaan menyita banyak
waktunya (Fisher, Bulger, & Smith, 2009). Waktu merupakan permasalahan
utama dari pekerja wanita yang telah menikah (Thomas, dalam Syed, 2015).
Ketika pekerja wanita tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugastugasnya di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga, maka ia akan merasa
terbebani dan frustasi (Syed, 2015). Hal tersebut akan menyulitkan seseorang
dalam konteks ini adalah pekerja untuk mencapai keseimbangan dalam
pekerjaan dan keluarga. Banyak penelitian juga mengungkapkan bahwa
pengaturan mengenai fleksibilitas dalam bekerja akan membantu karyawan
untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan aktivitas lain di luar
pekerjaan ( Bachman, 2000; Kaur, 2004 dalam Poulose & N, 2014).
Selanjutnya, hubungan antara family-supportive supervisor behaviors
dengan dimensi personal life enhancement of work (PLEW) merupakan
hubungan yang bersifat positif dan signifikan. Hal tersebut memiliki arti
bahwa semakin positif persepsi karyawan akan family-supportive supervisor
behaviors, maka semakin positif pula persepsi karyawan tersebut akan worklife balance dirinya. Personal life enhancement of work (PLEW)
didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai kehidupan pribadinya
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yang dapat meningkatkan performanya dalam pekerjaan. Contohnya, ketika
seseorang merasa senang akan kondisi kehidupan pribadinya, maka ia akan
dengan senang hati pula ketika mengerjakan tugas-tugasnya di dalam
pekerjaan.
Hasil tersebut juga semakin mendukung penelitian yang telah
dilakukan, yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang

positif dan

signifikan antara family-supportive supervisor behaviors yang merupakan
salah satu sumber dari dukungan sosial di tempat kerja dengan personal life
enhacement of work (Lapierre, et al., 2017). Walaupun demikian, hubungan
antara supervisor dan karyawannya tidak lebih tinggi dengan hubungan antara
sesama karyawan. Hal tersebut dikarenakan, hubungan antar karyawan atau
pekerja lebih personal antara satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain,
terdapat hubungan pertemanan antara kedua karyawan tersebut (Lapierre, et
al., 2017). Rekan kerja atau sesama karyawan dapat berada di posisi yang
secara langsung memberikan dampak positif kepada kehidupan keluarga dari
karyawan lain dengan mencapai sumber signifikan di rumah, misalnya emosiemosi positif yang kemudian dapat meningkatkan work-life balance dari
karyawan tersebut. (Mesmer-Magnus, et al., 2010 dalam Lapierre, et al.
2017).
Dimensi berikutnya adalah work enhancement of personal life (WEPL)
yang merupakan persepsi seseorang mengenai perannya dalam pekerjaan
dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi orang tersebut. Contohnya
adalah keterampilan yang didapatkan seseorang di dalam pekerjaan, dapat ia
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manfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadinya.
Hubungan yang ada antara family supportive supervisor behaviors dengan
dimensi work enhancement of personal life (WEPL) adalah hubungan yang
positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi persepsi seorang karyawan
terhadap family supportive supervisor behaviors, maka semakin positif pula
persepsi karyawan tersebut akan work enhancement of personal life (WEPL).
Hasil penelitian tersebut semakin mendukung hasil dari penelitian
terdahulu yang diteliti oleh Lapierre, et al. (2017) yang menemukan bahwa
dukungan dari supervisi yang berfokus pada keluarga dari karyawannya
memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan work-family
enrichment. Lapierre, et al. (2017) juga menyatakan bahwa karakteristik yang
ada dalam ranah pekerjaan lebih berhubungan dengan work-family
enrichment daripada dengan family-work enrichment. Ketika seorang
karyawan memiliki performansi yang baik dan lebih kreatif, maka hal
tersebut akan meningkatkan emosi positif yang didapatkan di ranah keluarga
(Bakker & Demerouti, 2008 dalam Lapierre, et al., 2017). Dengan demikian,
semakin tinggi tingkat dukungan dari supervisi maka semakin positif pula
dampak yang diberikan ke kehidupan pribadi seseorang.
Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerja wanita
yang menjadi responden memiliki tingkat work interference with personal life
yang cenderung rendah. Hal tersebut dilihat dari nilai mean teoritis yang lebih
besar dari mean empiris yaitu 15>11,72. Seseorang dengan tingkat work
interference with personal life yang rendah akan cenderung tidak lebih
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merasa tertekan dalam pekerjaan (Fisher, Bulger, & Smith, 2009).
Selanjutnya, responden dalam penelitian ini juga cenderung memiliki tingkat
personal life interference with work yang rendah pula, dapat dilihat dari nilai
mean teoritis yang lebih besar dari mean empirisnya yaitu 18>13,38. Individu
yang memiliki tingkat personal life interference with work yang rendah,
cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi (Fisher, Bulger, &
Smith, 2009).
Nilai mean teoritis untuk dimensi personal life enhancement of work
dari responden dalam penelitian ini lebih rendah dari mean empirisnya, yaitu
sebesar 9<10,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki
tingkat personal life enhancement of work yang tinggi. Seseorang yang
memiliki tingkat personal life enhancement of work yang tinggi memiliki
tingkat kepuasan dalam hidup yang cenderung tinggi (Fisher, Bulger, &
Smith, 2009). Dimensi terakhir dalam work-life balance yaitu work
enhancement of personal life memiliki nilai mean teoritis yang lebih rendah
dibandingkan dengan nilai mean empirisnya, yaitu sebesar 9<11,46. Oleh
karena itu, responden dapat dikatakan memiliki tingkat work enhancement of
personal life yang cenderung tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat work
enhancement of personal life yang tinggi memiliki tingkat kepuasan kerja
yang tinggi serta tingkat stres kerja yang rendah (Fisher, Bulger, & Smith,
2009).
Variabel selanjutnya yaitu family-supportive supervisor behaviors.
Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki tingkat family-
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supportive supervisor behaviors yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan
nilai mean teoritis yang lebih kecil dari nilai mean empiris yaitu 42<50,27.
Seseorang yang mempersepsikan adanya dukungan dari organisasi untuk
keluarganya akan semakin terlibat aktif dan akan mengembangkan
kompetensi karirnya, sehingga karyawan tersebut memiliki tingkat kepuasan
yang tinggi jika dibandingkan dengan karyawan yang tidak didukung oleh
organisasinya (Kong, 2013). Selain itu, dengan tingkat family-supportive
supervisor behaviors yang tinggi, seseorang akan cenderung memiliki tingkat
konflik antara pekerjaan dan keluarga yang rendah serta memiliki tingkat
kepuasan kerja yang tinggi (Hammer et al., 2009).
Melalui hasil dari uji tambahan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan terkait dengan work-life balance antara dua
kelompok responden yaitu kelompok usia 21-30 tahun dan kelompok usia 3140 tahun. Hasil temuan tersebut dapat diketahui dari hasil uji Mann Whitney
yang telah dilakukan. Hasil uji Mann Whitney tersebut menunjukkan nilai
signifikansi dari kedua kelompok terkait dengan keempat dimensi WLB yaitu
WIPL, PLIW, PLEW dan WEPL berada pada nilai 0,615-0,962>0,05.
Tidak adanya perbedaan work-life balance di antara kedua kelompok
responden dapat terjadi karena responden baik kelompok usia 21-30 tahun
dan kelompok usia 31-40 tahun berada dalam masa perkembangan yang
sama, yaitu di masa perkembangan dewasa awal (Halonen & Santrock, 1999).
Masa perkembangan dewasa awal ini menjadi masa transisi baik yang
berkaitan dengan fisik (physically transition), intelektual (cognitive
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transition) dan peran sosial (social role transtition) (Santrock, 1999 dalam
Sumanto, 2014). Selain itu, Mappiare (1983, dalam Sumanto, 2014)
menyebutkan bahwa masa dewasa awal adalah suatu masa penyesuaian
seseorang terhadap pola-pola kehidupan serta harapan-harapan yang baru.
Oleh karena itu, baik ciri-ciri, tugas perkembangan dan juga permasalahan
yang dihadapi oleh kedua kelompok usia tersebut tidak jauh berbeda,
sehingga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat
work-life balance para pekerja wanita.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara familysupportive supervisor behaviors (FSSB) dengan tiga dimensi dari work-life
balance (WLB) yaitu work interference with personal life (WIPL), personal
life enhancement of work (PLEW), dan work enhancement of personal life
(WEPL). Sedangkan hubungan antara family-supportive supervisor behaviors
(FSSB) dan dimensi personal life interference with work (PLIW) tidak dapat
diketahui, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya tidak linear, sehingga
tidak dapat dilanjutkan ke analisis hipotesis. Linearitas merupakan salah satu
syarat untuk melanjutkan ke uji hipotesis.
Pada hubungan antara family-supportive supervisor behaviors dan
dimensi work interference with personal life, terdapat korelasi yang negatif
dan signifikan (r=-0,311; p=0,000<0,05). Artinya, semakin rendah tingkat
persepsi pekerja wanita akan family-supportive supervisor behaviors, maka
semakin tinggi tingkat work interference with personal life. Begitu juga
sebaliknya, semakin tinggi tingkat family-supportive supervisor behaviors
yang dirasakan, maka semakin rendah persepsi pekerja wanita akan work
interference with personal life yang dirasakannya.
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Family-supportive supervisor behaviors memiliki hubungan yang
positif dan signifikan (r=0,358; p=0,000<0,05) dengan dimensi personal life
enhancement of work. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin positif
persepsi pekerja wanita akan family-supportive supervisor behaviors, maka
semakin positif pula persepsi akan personal life enhancement of work.
Selanjutnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan pula antara
family-supportive supervisor behaviors dan work enhancement of personal
life. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang dihasilkan
sebesar 0,276 dan taraf signifikansi sebesar 0,001<0,05. Oleh karena itu,
semakin tinggi persepsi family-supportive supervisor behaviors pada pekerja
wanita, maka semakin tinggi pula persepsi yang dihasilkan untuk work
enhancement of personal life.
Hasil dari uji tambahan memperlihatkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan terkait dengan work-life balance antara dua
kelompok responden yaitu kelompok usia 21-30 tahun dan kelompok usia 3140 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji Mann Whitney yang
menunjukkan nilai signifikansi keempat dimensi work-life balance antara
kedua kelompok usia berada pada nilai 0,615-0,962>0,05.

B. Saran
1. Bagi Responden Penelitian (Pekerja Wanita)
Peneliti berharap para pekerja wanita dapat mempertahankan
persepsi positif terkait dengan dukungan dari supervisor atau atasan
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terhadap keluarganya. Karena persepsi positif mereka juga dapat
memengaruhi persepsi akan pekerjaan dan keluarga yang saling
memengaruhi secara positif (enhancement). Dengan demikian, pekerja
wanita dapat lebih memahami dan mengembangkan dirinya dalam ranah
pekerjaan maupun keluarga.

2.

Bagi Supervisor
Berdasarkan penelitian, dukungan yang diberikan oleh atasan atau
supervisor kepada bawahannya, khususnya pada keluarga bawahannya
mempunyai hubungan yang positif dengan persepsi akan pekerjaan dan
keluarga

yang

saling

memengaruhi

satu

dengan yang lainnya

(enhancement). Oleh karena itu, supervisor perlu memperhatikan kembali
hubungan supervisor dan bawahannya agar dapat tercapai adanya worklife balance. Selain itu, supervisor juga perlu membuat kebijakankebijakan dan membangun lingkungan kerja yang mendukung bagi
tercapainya work-life balance dari para bawahannya.

3. Bagi penelitian selanjutnya
Beberapa saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya, yaitu:
a.

Responden

penelitian

perlu

ditambah,

sehingga

dapat

merepresentasikan populasi dari pekerja wanita yang telah
menikah.
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b.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa family-supportive
supervisor behaviors memiliki nilai korelasi yang paling tinggi
dengan dimensi work enhancement of personal life. Hal ini dapat
menjadi pertimbangan untuk meneliti lebih jauh mengenai peran
pekerjaan dalam memengaruhi kehidupan personal dari seorang
pekerja wanita yang telah menikah.

c.

Terdapat beberapa faktor yang tidak dianalisis dalam penelitian ini,
seperti lama bekerja, durasi bekerja tiap harinya, kepribadian,
status perkawinan, jumlah anak, dan budaya kerja yang terdapat
dalam perusahaan. Padahal beberapa faktor tersebut mungkin dapat
memengaruhi tingkat work-life balance pada pekerja wanita. Oleh
karena itu, faktor-faktor tersebut seharusnya bisa dianalisis lebih
lanjut dalam penelitian berikutnya.
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Kuesioner Penelitian
Yth. Ibu/Saudari yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Perkenalkan, nama saya Theresia Galuh Kartika G., mahasiswi Fakultas
Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Saat ini saya berada di

semester VIII (delapan) dan sedang menyusun tugas akhir yaitu skripsi sebagai
syarat untuk menyelesaikan studi saya.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Anda untuk
membantu saya dalam mengisi skala penelitian ini. Skala penelitian ini bertujuan
untuk melihat dinamika kehidupan dan pekerjaan Anda sehari-hari. Adapun
kriteria yang dibutuhkan adalah:

1. Berjenis kelamin Wanita
2. Berusia 20-40 tahun
3. Telah/pernah menikah
4. Memiliki pekerjaan
5. Memiliki atasan/supervisor.

Jika Anda memenuhi kriteria diatas, saya memohon bantuan Anda untuk
menjawab seluruh item yang telah tersedia. Tidak ada jawaban benar maupun
salah untuk setiap pertanyaannya. Oleh karena itu, saudara diharapkan untuk jujur
dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada, sesuai dengan kondisi dan keadaan
Anda yang sebenarnya.

Seluruh informasi dan jawaban Anda, akan dilindungi oleh Kode Etik Psikologi.
Anda juga berhak untuk tidak mengisi skala penelitian ini.

Akan ada imbalan jasa berupa pulsa/go-pay dengan total sebesar Rp200.000,00
untuk beberapa orang responden yang beruntung.
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Jika Anda merasa keberatan untuk mengisi skala penelitian ini, Anda
diperkenankan untuk tidak melanjutkan pengisian dan menutup halaman ini. Akan
tetapi, jika Anda setuju untuk mengisi penelitian ini, silakan menekan tombol
"Next/Berikutnya" di bawah ini.

Atas perhatian dan bantuan Ibu/Saudari, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Theresia Galuh Kartika G.
(theresia.galuh@outlook.com)
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HALAMAN IDENTITAS
Nama/Inisial*

Usia (dalam tahun) *

Status pernikahan*

Usia pernikahan*

Pekerjaan*

Apakah suami Anda bekerja?*

Jumlah anak*

Usia masing-masing anak (dalam tahun)*

Pengasuh anak saat Anda bekerja*

Orang yang tinggal serumah dengan Anda (selain suami dan anak) *

Apakah Anda juga merawat lansia di rumah

Jam kerja Anda dalam sehari (dalam jam) *

Nomor handphone yang digunakan (opsional)
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Skala Bagian I
Berikut adalah skala penelitian yang berisi sejumlah pernyataan serta 5 pilihan
jawaban, yaitu 1= Tidak Pernah; 2= Jarang; 3= Kadang-kadang; 4= Sering; 5=
Sangat Sering. Anda dipersilakan untuk memilih jawaban yang paling sesuai
dengan kondisi dan keadaan Anda selama 3 (tiga) bulan terakhir ini. Perlu diingat
bahwa tidak ada jawaban benar maupun salah. Oleh karena itu, Anda diharapkan
untuk mengisinya dengan apa adanya.

No.

Pernyataan

TP

1.

Saya terlalu lelah untuk menjadi efektif
di pekerjaan karena hal-hal yang
sedang terjadi dalam kehidupan pribadi
saya.

2.

Kehidupan pribadi saya menghabiskan
energi yang saya butuhkan untuk
melakukan pekerjaan.

3.

Pekerjaan membuat saya kesulitan
mengurus kehidupan pribadi seperti
yang saya inginkan.

4.

Saya dalam suasana hati yang baik saat
bekerja karena semua hal yang terjadi
pada saya dalam kehidupan pribadi
saya.

5.

Saya

pulang

dari

bekerja

dalam

keadaan terlalu lelah untuk melakukan
hal-hal yang saya senang lakukan.
6.

Saya

kesulitan

menyelesaikan

pekerjaan karena saya disibukkan oleh

J

KK

S

SS
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No.

Pernyataan

TP

hal-hal pribadi selama bekerja.
7.

Saya

harus

melewatkan

kegiatan

pribadi yang penting karena saya harus
bekerja.
8.

Saya ingin memberikan waktu lebih
untuk bekerja jika saja waktu saya
tidak habis untuk mengurus kehidupan
pribadi saya.

9.

Ketika

saya

bekerja,

saya

mengkhawatirkan hal-hal yang perlu
saya lakukan di luar pekerjaan.
10. Kondisi pekerjaan saya memburuk
karena semua hal yang terjadi dalam
kehidupan pribadi saya.
11. Hal-hal yang saya lakukan dalam
pekerjaan membantu saya mengatasi
masalah-masalah pribadi dan praktis di
rumah.
12. Karena pekerjaan, suasana hati saya
lebih baik ketika berada di rumah.
13. Pekerjaan memberikan energi untuk
saya

melakukan aktivitas

di

luar

pekerjaan yang penting bagi saya.
14. Kondisi

kehidupan

pribadi

saya

memburuk karena pekerjaan saya.
15. Saya sering mengabaikan kebutuhan
pribadi saya karena tuntutan pekerjaan.

J

KK

S

SS
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No.

Pernyataan

TP

16. Kehidupan pribadi saya memberikan
energi untuk melakukan pekerjaan.
17. Kehidupan pribadi saya membantu
saya

rileks

menghadapi
berikutnya.

dan

merasa

pekerjaan

di

siap
hari

J

KK

S

SS
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Skala Bagian II
Berikut adalah skala penelitian yang berisi sejumlah pernyataan serta 5 pilihan
jawaban, yaitu 1= Sangat Tidak Setuju; 2= Jarang; 3= Kadang-kadang; 4= Sering;
5= Sangat Sering. Anda dipersilakan untuk memilih jawaban yang paling sesuai
dengan kondisi dan keadaan Anda saat ini. Perlu diingat bahwa tidak ada jawaban
benar maupun salah. Oleh karena itu, Anda diharapkan untuk mengisinya dengan
apa adanya.

No.
1.

Pernyataan
Atasan

saya

mampu

1
mengelola

departemen saya sebagai sebuah tim utuh
yang memenuhi kebutuhan semuanya.
2.

Atasan saya dan saya dapat berbincang
secara

efektif

untuk

menyelesaikan

konflik antara masalah pekerjaan dan di
luar pekerjaan.
3.

Atasan saya adalah teladan yang baik
dalam hal menyeimbangan pekerjaan dan
kehidupan di luar pekerjaan.

4.

Saya dapat mengandalkan atasan saya
untuk

membantu

mengatasi

konflik

terkait jadwal kerja saat saya butuhkan.
5.

Saya dapat mengandalkan atasan saya
untuk

memastikan

bahwa

tanggung

jawab kerja saya dapat tertangani ketika
saya mendapat tuntutan tak terduga di
luar pekerjaan.
6.

Atasan saya berpikir tentang bagaimana

2

3

4

5
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No.

Pernyataan

1

pekerjaan di departemen saya dapat
dikelola agar menguntungkan karyawan
dan juga perusahaan.
7.

Atasan saya membuat saya nyaman
untuk

berbicara

dengannya,

tentang

konflik antara pekerjaan dan di luar
pekerjaan.
8.

Atasan saya

bekerja

secara

efektif

bersama para karyawan untuk secara
kreatif menyelesaikan konflik antara
pekerjaan dan di luar pekerjaan.
9.

Atasan saya bersedia mendengarkan
masalah-masalah saya dalam mengelola
pekerjaan

dan

kehidupan

di

luar

pekerjaan.
10. Atasan saya menunjukkan perilaku yang
efektif dalam hal mengelola pekerjaan
dan kehidupan di luar pekerjaannya.
11. Atasan

saya

kreatif

dalam

mengalokasikan tugas untuk membantu
departemen saya bekerja lebih baik
sebagai sebuah tim.
12. Atasan saya meluangkan waktu untuk
memahami kebutuhan pribadi saya.
13. Atasan saya menunjukkan cara menjadi
sukses dalam memadukan pekerjaan dan
kehidupan di luar pekerjaan secara

2

3

4

5
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No.

Pernyataan

1

bersamaan.
14. Atasan saya meminta masukan agar lebih
mudah

bagi

karyawan

untuk

menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan
di luar pekerjaan.
SELESAI

2

3

4

5
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Lampiran 2
Reliabilitas Item Skala Penelitian
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2.1 Reliabilitas Item Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors (FSSB)
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

item_18

94,21

614,625

,757

,764

item_19

94,21

606,726

,837

,760

item_20

94,71

606,511

,800

,760

item_21

94,27

607,797

,779

,761

item_22

94,43

612,323

,758

,763

item_23

94,18

616,374

,774

,764

item_24

94,43

601,513

,884

,757

item_25

94,48

601,442

,893

,757

item_26

94,51

602,683

,899

,758

item_27

94,60

600,446

,908

,757

item_28

94,43

603,716

,870

,758

item_29

94,95

613,010

,603

,764

item_30

94,68

600,020

,889

,757

item_31

94,59

605,613

,847

,759

FSSB

48,99

163,000

1,000

,966

2.2 Reliabilitas Item Skala Work Interference with Personal Life (WIPL)
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

item_3

19,51

42,709

,634

,748

item_5

19,08

42,399

,649

,745

item_7

19,16

41,682

,607

,745

item_14

20,15

44,914

,653

,760

item_15

19,64

41,424

,647

,740

WIPL

10,84

12,999

1,000

,755
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2.3 Reliabilitas Item Skala Personal Life Interference with Work (PLIW)
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

item_1

22,89

59,240

,627

,742

item_2

22,92

59,564

,582

,746

item_6

23,40

57,889

,759

,730

item_8

23,17

59,615

,566

,747

item_9

22,96

59,581

,517

,750

item_10

23,66

59,745

,691

,741

PLIW

12,64

17,475

1,000

,778

2.4 Reliabilitas Item Skala Personal Life Enhancement with Work (PLEW)
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

item_12

16,68

16,830

,693

,761

item_13

16,58

18,475

,598

,803

item_11

17,00

16,709

,672

,764

PLEW

10,05

6,073

1,000

,654

2.5 Reliabilitas Item Skala Work Enhancement with Personal Life (WEPL)
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance if

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

item_4

18,97

17,949

,713

,797

item_16

18,93

18,045

,757

,790

item_17

18,85

18,433

,739

,799

WEPL

11,35

6,408

1,000

,759
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Lampiran 3
Reliabilitas Skala Penelitian
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3.1 Reliabilitas Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors (FSSB)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,776

15

3.2 Reliabilitas Skala Work Interference with Personal Life (WIPL)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,781

6

3.3 Reliabilitas Skala Personal Life Interference with Work (PLIW)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,772

7

3.4 Reliabilitas Skala Personal Life Enhancement with Work (PLEW)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,812

4

3.5 Reliabilitas Skala Work Enhancement with Personal Life (WEPL)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,835

4
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Lampiran 4
Hasil Uji T (Mean Teoritis dan Mean
Empiris)
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4.1 Skala Family-Supportive Supervisor Behaviors (FSSB)
One-Sample Statistics
N
FSSB

Mean
204

Std. Deviation
50,27

Std. Error Mean

13,304

,931

One-Sample Test
Test Value = 15
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
t
FSSB

df

8,878

203

Sig. (2-tailed)

Difference

,000

Lower

8,270

Upper
6,43

10,11

4.2 Skala Work Interference with Personal Life (WIPL)
One-Sample Statistics
N
WIPL

Mean
204

Std. Deviation
11,72

Std. Error Mean

4,270

,299

One-Sample Test
Test Value = 15
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
t
WIPL

df

-10,985

203

Sig. (2-tailed)

Difference

,000

Lower

-3,284

Upper

-3,87

-2,69

4.3 Skala Personal Life Interference with Work (PLIW)
One-Sample Statistics
N
PLIW

Mean
204

Std. Deviation
13,38

Std. Error Mean

4,607

,323

One-Sample Test
Test Value = 15
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
t
PLIW

-14,332

df
203

Sig. (2-tailed)
,000

Difference
-4,623

Lower
-5,26

Upper
-3,99
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4.4 Skala Personal Life Enhancement with Work (PLEW)
One-Sample Statistics
N
PLEW

Mean
204

Std. Deviation
10,15

Std. Error Mean

2,483

,174

One-Sample Test
Test Value = 15
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
t
PLEW

df

6,598

203

Sig. (2-tailed)

Difference

,000

Lower

1,147

Upper
,80

1,49

4.5 Skala Work Enhancement with Personal Life (WEPL)
One-Sample Statistics
N
WEPL

Mean
204

Std. Deviation
11,46

Std. Error Mean

2,216

,155

One-Sample Test
Test Value = 15
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
t
WEPL

15,831

df
203

Sig. (2-tailed)
,000

Difference
2,456

Lower

Upper
2,15

2,76
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Lampiran 5
Hasil Uji Normalitas
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5.1 Uji Normalitas Family-Supportive Supervisor Behaviors dan dimensi-dimensi
Work-Life Balance
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

WIPL

,146

204

,000

,942

204

,000

PLIW

,106

204

,000

,967

204

,000

PLEW

,115

204

,000

,968

204

,000

WEPL

,175

204

,000

,949

204

,000

FSSB

,110

204

,000

,957

204

,000

a. Lilliefors Significance Correction
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Lampiran 6
Hasil Uji Linearitas
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5.1 Uji

Linearitas

Family-Supportive

Supervisor

Behaviors

dan

Work

Interference with Personal Life
ANOVA Table
Sum of Squares
WIPL *

Between (Combined)

FSSB

Groups

df

Mean Square

F

Sig.

1045,979

54

19,370

1,087

,342

124,187

1

124,187

6,968

,009

921,792

53

17,392

,976

,529

Within Groups

2655,530

149

17,822

Total

3701,510

203

Linearity
Deviation
from
Linearity

5.2 Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor Behaviors dan Personal Life
Interference with Work
ANOVA Table
Sum of Squares
PLIW *

Between (Combined)

FSSB

Groups

df

Mean Square

F

Sig.

1108,643

54

20,530

,956

,565

36,984

1

36,984

1,722

,191

1071,659

53

20,220

,942

,590

Within Groups

3199,293

149

21,472

Total

4307,936

203

Linearity
Deviation
from
Linearity
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5.3 Uji Linearitas Family-Supportive Supervisor Behaviors dan Personal Life
Enhancement of Work
ANOVA Table
Sum of Squares

df

Mean Square

PLEW *

Between (Combined)

583,770

54

FSSB

Groups

240,716

1

343,054

53

6,473

667,819

149

4,482

1251,588

203

Linearity

10,811

F

Sig.

2,412

,000

240,716 53,707

,000

Deviation
from

1,444

,044

Linearity
Within Groups
Total

5.4 Uji

Linearitas

Family-Supportive

Supervisor

Behaviors

dan

Work

Enhancement of Personal Life
ANOVA Table
Sum of Squares
WEPL *

Between (Combined)

FSSB

Groups

df

Mean Square

394,407

54

95,247

1

299,160

53

5,645

Within Groups

602,196

149

4,042

Total

996,603

203

Linearity

7,304

F

Sig.

1,807

,003

95,247 23,567

,000

Deviation
from
Linearity

1,397

,061
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Lampiran 7
Hasil Uji Hipotesis
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7.1 Hasil Uji Hipotesis Spearman’s rho antara Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Work-Life Balance
Correlations
WIPL
Spearman's

WIPL

rho

Correlation

FSSB

-,134*

-,301**

-,195**

.

,000

,028

,000

,003

204

204

204

204

204

-,134*

-,062

1,000

,453**

,393**

Sig. (1-tailed)

,028

,189

.

,000

,000

N

204

204

204

204

204

-,301**

-,346**

,453**

1,000

,311**

Sig. (1-tailed)

,000

,000

,000

.

,000

N

204

204

204

204

204

-,195**

-,080

,393**

,311**

1,000

Sig. (1-tailed)

,003

,129

,000

,000

.

N

204

204

204

204

204

N
Correlation
Coefficient

Correlation
Coefficient

FSSB

WEPL

,677**

Sig. (1-tailed)

WEPL

PLEW

1,000

Coefficient

PLEW

PLIW

Correlation
Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
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Lampiran 8
Hasil Uji Tambahan
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8.1 Hasil Uji Normalitas antara Family-Supportive Supervisor Behaviors dan
Work-Life Balance dengan Perbandingan Kelompok Usia
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Usia
WIPL

PLIW

PLEW

WEPL

Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

21-30

,133

129

,000

,935

129

,000

31-40

,169

75

,000

,943

75

,002

21-30

,114

129

,000

,961

129

,001

31-40

,107

75

,032

,968

75

,057

21-30

,118

129

,000

,965

129

,002

31-40

,134

75

,002

,963

75

,027

21-30

,161

129

,000

,947

129

,000

31-40

,199

75

,000

,936

75

,001

a. Lilliefors Significance Correction

8.2 Hasil Uji Homogenitas antara Family-Supportive Supervisor Behaviors dan
Work-Life Balance dengan Perbandingan Kelompok Usia
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

WIPL

,061

1

202

,805

PLIW

,344

1

202

,558

PLEW

,068

1

202

,795

WEPL

,287

1

202

,593
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8.2 Hasil Uji Beda Mean Mann Whitney antara Family-Supportive Supervisor
Behaviors dan Work-Life Balance dengan Perbandingan Kelompok Usia
Ranks
Usia
WIPL

PLIW

PLEW

WEPL

N

Mean Rank

Sum of Ranks

21-30

129

102,18

13181,50

31-40

75

103,05

7728,50

Total

204

21-30

129

104,08

13426,50

31-40

75

99,78

7483,50

Total

204

21-30

129

102,35

13203,50

31-40

75

102,75

7706,50

Total

204

21-30

129

102,79

13260,50

31-40

75

101,99

7649,50

Total

204
Test Statisticsa
WIPL

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: Usia

PLIW

PLEW

WEPL

4796,500

4633,500

4818,500

4799,500

13181,500

7483,500

13203,500

7649,500

-,101

-,503

-,047

-,095

,919

,615

,962

,924
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Lampiran 9
Izin dari Pemilik Skala FamilySupportive Supervisor Behaviors (Print
out e-mail)
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8/19/2019

Mail - Theresia Galuh - Outlook

Re: Permission for using the FSSB's scale
Leslie Hammer <hammerl@pdx.edu>
Mon 3/4/2019 10:19 PM
To: Theresia Galuh <theresia.galuh@outlook.com>

Hi Theresia, you can feel free to adapt the scale and good luck with your research.
On Mon, Mar 4, 2019 at 5:18 AM
Theresia Galuh
<theresia.galuh@outlook.com> wrote:
Dear Dr. Leslie B. Hammer,
My name is Galuh and I am a college student of Psychology Department, Sanata Dharma
University, Yogyakarta, Indonesia.
I have been doing research about Family Supportive Supervisor Behaviors (FSSB) and
Work-Life Balance for married working women in Indonesia. I found that you have been
developing and validating the FSSB’s scale. Therefore, I would like to ask your permission to use
your FSSB’s scale. This FSSB’s scale will be adapted into Indonesia language and only used for
research purpose.
I hope you give me permission to use your scale.
Thank you very much for your kindness.
Best Regards,
Theresia Galuh
Department of Psychology
Sanata Dharma University, Indonesia
--

Leslie B. Hammer, Ph.D.
Professor of Psychology
Portland State University
1721 SW Broadway, 317 Cramer Hall
Portland, OR 97207-0751
Phone: (503) 725-3971 Fax: (503) 725-3904

and
Professor, Oregon Institute of Occupational Health Sciences
Oregon Health & Science University
Study for Employment Retention of Veterans: www.servestudy.org
Occupational Health Psychology at PSU: www.pdx.edu/occupational-health-psychology
Oregon Healthy Workforce Center: www.ohsu.edu/ohwc
Creating a Culture of Support for the Military in the
Civilian Workforce:
http://psycharmor.org/courses/supervisor-supportveterans-employees/ Veteran Supportive
Supervisor Training — Supportive Supervisor
Behaviors:
https://psycharmor.org/courses/supportivesupervisor-behaviors/?preview=true

