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INTISARI
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh adversity quotient
terhadap work family conflict pada karyawati di rumah sakit ibu dan anak aisyiyah
samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan melibatkan 48 karyawati
rumah sakit ibu dan anak Aisyiyah. Penetapan sampel penelitian menggunakan Teknik
metode sampling jenuh. Data penelitian diperoleh menggunakan dua jenis skala yaitu, skala
adversity quotient dan skala work family conflict. Data penelitian dianalisis menggunakan
teknik kolerasi spearman dengan bantuan program SPSS 18 for windows. Berdasarkan hasil
analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh adversity quotient terhadap work family conflict
pada karyawati di rumah sakit ibu dan anak aisyiyah samarinda dengan nilai Koefisien
korelasi (Rho) 0,410. Besaran pengaruh adversity quotient terhadap work family conflct
adalah sebesar 16,8 % dengan sisa 83,2 % di pengaruhi oleh variabel lain.
Kata Kunci: adversity quotient, work family conflict
ABSTRACT
This research was conducted in order to determine the effect of adversity quotient agains
work family conflict among female employees at Aisyiyah Samarinda Mother and Child
Hospital. The Research uses a quantitative and involved 48 female employees of Aisyiyah's
Mother and Child hospital. The research sample was determined using the saturated
sampling method technique. The research data were obtained using two types of scales,
namely the adversity quotient scale and the work family conflict scale. The research data
were analyzed using the Spearman correlation technique and used the SPSS 18 statistical
program for windows. Based on the results of the analysis, it is known that there is an effect
of adversity quotient on work family conflict in female employees at Aisyiyah's Mother and
Child Samarinda hospital with a correlation coefficient (Rho) of 0.410. The magnitude of
the influence of the adversity quotient on the work family conflict is 16.8% with the
remaining 83.2% influenced by other variables
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Pendahuluan
Di era globalisasi yang terjadi saat
ini terutama di Indonesia khususnya di
Kalimantan Timur bahwa dunia kerja
bukan hanya di dominasi oleh kaum lakilaki saja kaum wanita pun sudah banyak
yang bekerja di luar rumah. Baik itu
wanita yang sudah menikah, memiliki
anak maupun yang belum menikah.
Persoalan muncul ketika kaum wanita
bekerja. Banyaknya persoalan yang
dialami para wanita yang bekerja di luar
rumah, seperti mengatur waktu dengan
suami dan anak hingga mengurus tugastugas rumah tangga dengan baik. Wanita
berkeluarga dan bekerja memiliki peran
ganda baik di lingkungan rumah tangga
dan lingkungan pekerjaan kadang terjadi
konflik peran bila salah satu peran
membutuhkan lebih banyak perhatian.
Tidak
dipungkiri,
konflik
ini
menimbulkan berbagai masalah yang
mempengaruhi kehidupan keluarga dan
pekerjaan wanita bekerja tersebut. Untuk
bertanggung jawab dalam mengurus dan
membina keluarga dengan baik, disisi lain
sebagai seorang pekerja dituntut pula
untuk bekerja sesuai dengan standar
kinerja yang baik. Namun tak semua dari
mereka sukses membangun keduanya,
belum berhasil menyelaraskan peran
dalam pekerjaan dengan peran keluarga
yang berujung pada kinerja yang kurang
baik. Ada yang menikmati peran
gandanya, namun ada juga yang merasa
kesulitan hingga akhirnya persoalanpersoalan rumit kian berkembang dalam
hidup sehari-hari sehingga berpengaruh
pada pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Beban dan tanggung jawab dari
dua peran yang didapati ada wanita yang
bekerja cenderung mudah mengalami
konflik dalam menyelaraskan antara
pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang
bekerja atau wanita yang memiliki peran
ganda harus dituntutan untuk profesional
dalam pekerjaan dan berperan yang
dijalankan seorang wanita baik sebagai
ibu rumah tangga sehingga tidak

menimbulkan konflik. Fenomena yang
terjadi pada saat ini banyaknya wanita
yang bekerja untuk membantu suami
mencari tambahan penghasilan, selain
karena dorongan ekonomi keluarga,
wanita juga dapat mengekspresikan
dirinya di tengah -tengah masyarakat.
Ibu
yang
bekerja
sebagai
karyawati terlibat dalam beberapa peran
sekaligus dalam ranah pekerjaan maupun
keluarga, peran pekerjaan menuntut ibu
untuk mampu bekerja secara profesional
dalam memberikan pelayanan prima
kepada setiap pasien. Sementara peran ibu
dalam keluarga sebagai istri dan ibu
rumah tangga menuntutnya untuk mampu
melayani suami, merawat anak, mengelola
tugas-tugas
rumah
tangga
serta
bertanggung jawab terhadap semua
kebutuhan anggota keluarganya.
Work family conflict pada ibu yang
bekerja sebagai karyawati dapat muncul
ketika usaha untuk memenuhi tuntutan
peran keluarga terganggu oleh usaha
untuk
memenuhi
tuntutan
peran
pekerjaan, misalnya jadwal dan tuntutan
dalam mengerjakan pekerjaan di rumah
sakit menyebabkan tidak selesai pekerjaan
di rumah.
Work family conflict yang dialami
juga dapat muncul ketika usaha untuk
memenuhi peran pekerjaan terganggu oleh
usaha untuk memenuhi tuntutan peran
keluarga misalnya ketika anak sakit
menyebabkan ibu tidak bisa pergi bekerja.
Seringkali work family conflict juga
memunculkan pada perasaan bersalah
pada diri ibu ketika tidak tega harus
meninggalkan rumah untuk bekerja sebab
memiliki anak yang masih butuh
pengasuhan. Hal tersebut dapat membuat
ibu tidak fokus bekerja karena
memikirkan keadaan anak di rumah,
kondisi membuatnya kesulitan dalam
menentukan kebutuhan mana yang harus
diprioritaskan terlebih dahulu bahkan
tidak jarang harus mengorbankan salah
satu diantaranya. Apabila tidak ditangani
dengan baik work family conflict yang

dialami oleh ibu yang bekerja sebagai
karyawati akan menimbulkan dampak
negatif bagi individu, keluarga maupun
lingkungannya.
Kuswanti (2008) mengungkapkan
bahwa work family conflict dapat
menyebabkan stres kerja dan stres
keluarga, rendahnya kualitas hubungan
suami istri, munculnya masalah dalam
hubungan antara ibu anak timbulnya
gangguan tingkah laku pada anak pemicu
timbulnya sikap yang negatif terhadap
organisasi seperti tidak masuk kerja,
dating terlambat atau keluarga dari
pekerjaan.
Arfidianingrum, Nuzulia dan
Fadhallah (2013) menyatakan bahwa work
family conflict adalah suatu bentuk konflik
antara peran dimana peran dari ranah
pekerjaan dan keluarga saling mengalami
ketidakcocokan dalam beberapa hal.
Yousef (Qwantala, 2017), seseorang yang
mengalami work family conflict akan
mengalami penurunan pada kepuasan
kerjanya dan sebagai konsekuensinya juga
akan mengalami penurunan pada
komitmen organisasinya. Ketegangan
yang ditimbulkan dari tempat kerja akan
berdampak pada hubungan tidak baik
pada keluarga selama berada di dalam
rumah, maka hal tersebut dapat
menimbulkan konflik dalam dirinya
sehingga akan berpengaruh pada
menurunnya kinerja saat berada ditempat
kerja. Selanjutnya apabila seseorang
sebelum berangkat kerja sibuk mengurus
rumah tangganya maka kelelahan yang
dirasakan akan membuat emosinya mudah
naik turun, hal tersebut akan berpengaruh
pada menurunnya kinerja pada saat
bekerja. seseorang yang mengalami work
family conflict akan mengalami penurunan
pada kepuasan kerjanya dan sebagai
konsekuensinya juga akan mengalami
penurunan pada komitmen organisasinya.
Ketegangan yang ditimbulkan dari tempat
kerja akan berdampak pada suasana
hatinya selama berada dirumah, maka hal
tersebut dapat menimbulkan konflik

dalam dirinya sehingga akan berpengaruh
pada menurunnya kinerja saat berada
ditempat kerja. Selanjutnya apabila
seseorang sebelum berangkat kerja sibuk
mengurus rumah tangganya maka
kelelahan yang dirasakan akan membuat
emosinya mudah naik turun, hal tersebut
akan berpengaruh pada menurunnya
kinerja pada saat bekerja
Markuwati,
Rahardjo
dan
Setyawati (2015) juga menyatakan bahwa
seorang dalam menyelesaikan tugas-tugas
dalam pekerjaannya terdapat gangguan
atau masalah-masalah yang berhubungan
dengan faktor psikologis. Masalah
tersebut seperti, merasa bersalah telah
meninggalkan keluarganya untuk bekerja,
tertekan karena terbatasnya waktu dan
beban pekerjaan terlalu banyak serta
situasi kerja yang kurang menyenangkan.
Fenomena work family conflict
juga ditemukan dalam penelitian qwantala
(2017) hasilnya diketahui bahwa terdapat
hubungan negatip dan signifikan antara
kecerdasan emosi dan konflik peran ganda
pada polisi wanita, work family conflict
sebagai hubungan dua arah dimana
pekerjaan mengganggu keluarga ataupun
keluarga
mengganggu
pekerjaan.
Hubungan dibangun berdasarkan asumsi
terkait pekerjaan dan tanggung jawab
seseorang mulai mengganggu kewajiban
seseorang pada keluarganya.
Setiap individu memiliki cara atau
usaha yang berbeda-beda untuk mengatasi
kesulitan yang dialaminya. Stoltz (2000)
mengistilahkan kemampuan seseorang
untuk bertahan dan mengatasi berbagai
kesulitan sebagai adversity quotient.
Menurut Stoltz (2000) kemampuan yang
dimiliki seseorang dalam mengamati
kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut
dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga
menjadi
sebuah
tantangan
untuk
diselesaikan.
Almasitoh (2011) menyatakan
apabila tidak ditangani dengan baik maka
work
family
conflict
ini
akan
menimbulkan dampak negatif bagi

individu, keluarga, maupun lingkungan
nya, untuk menangani work family conflict
tersebut seseorang harus memiliki
kecerdasan. Stolz (2000) memperkenal
kan bentuk kecerdasan untuk mengatasi
kesulitan yaitu adversity quotient.
Adversity quotient dapat digunakan
sebagai indikator sehingga individu dapat
keluar dari kondisi yang penuh tantangan.
Nugraha (2000) adversity quotient
dapat digunakan untuk melihat seberapa
besar kemampuan individu dalam
menghadapi konflik. Memiliki aspek
control, akan mengelola kesulitan yang
dihadapinya dalam menjalankan peran
ganda sebagai pekerja dan ibu rumah
tangga. Selain itu aspek origin dan
ownership yang dimiliki dapat membantu
bertanggung jawab dalam menghadapi
kesulitan yang timbul saat menjalankan
kedua peran. Sedangkan reach dan
endurance, merupakan salah satu aspek
dari adversity quotient yang dapat
membantu individu untuk fokus pada
setiap peran yang dijalankan untuk bisa
tetap memberikan hasil yang baik dan
tetap optimis meskipun menghadapi work
family conflict.
Adversity quotient yang dimiliki
seseorang maka semakin kuat baginnya
untuk bertahan menghadapi kesulitan dan
terus berkembang dengan mengaktualisasi
kan seluruh potensi yang dimilikinya.
Tujuan Penelitian
Untuk melihat pengaruh adversity
quotient terhadap work family conflict
pada karyawati di Rumah Sakit Ibu dan
Anak Aisyiyah Samarinda

Sebaliknya semakin rendah adversity
quotient yang dimiliki seseorang maka
akan semakin lemah pula kemampuannya
dalam mengatasi kesulitan, mudah
menyerah dan putus asa sehingga
berujung pada kegagalan. Karyawati
dengan adversity yang rendah akan mudah
menyerah dan putus asa ketika mengalami
work family conflict, ia akan kesulitan
dalam mengendalikan diri dan emosinya
dengan baik, menyalahkan pihak lain
sebagai penyebab terjadinya work family
conflict Serta tidak mau bertanggung
jawab terhadap work family conflict yang
terjadi. Hal tersebut akan semakin
menyulitkan karyawati untuk mencari
solusi terhadap penyelesaian work family
conflict yang dialami akibatnya akan
timbul tuntutan-tuntutan lain yang lebih
konflik yang berpotensi memunculkan
masalah.
Seseorang
yang
mempunyai
kemampuan
untuk
bertahan
dan
mengatasi kesulitan dalam menghadapi
berbagai
permasalahan.
Karyawati
memiliki adversity quotient yang tinggi
akan dapat menampilkan prilaku adiktif
dalam merespon kesulitan yang timbul
akibat keterlibatannya sebagai peran
pekerja dan keluarga sehingga dapat
meminimalisir terjadinya work family
conflict.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif berjenis kolerasional dengan
teknik Analisa korelasi spearman. Skala
Likert dan data penelitian diambil
menggunakan skala work family conflict
dan skla adversity quotient. Populasi
dalam penelitian ini adalah karyawati
Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah
berjumlah 48 orang. Uji realibiltas
dilakukan dengan Teknik Cronbach’s
Alpha. Analisis menggunakan measures
of
association.
Uji
hipotesa
menggunakan
analisa
Korelasi
Spearman, pengolahan data dilakukan
dengan SPSS versi 18 for windows

Hasil dan pembahasan
Berdasarkan hasil Penelitian tentang
pengaruh Adversity Quotient terhadap
Work family conflict pada karyawati
Rumah sakit ibu dan Anak Aisyiyah. uji
kolerasi yang dilakukan diketahui bahwa
hipotesis dalam penelitian ini diterima.
hipotesis sudah terbukti namun
sumbangan relatif dari kedua variabel
yang dapat dilihat dari analisis
measures of assocation. Hasil analisis
tersebut menunjukan nilai r square (R2)
= 0,410 artinya terdapat 16,8 %
pengaruh adversity quotient terhadap
Work family conflict pada karyawati
Rumah sakit Ibu dan anak aisyiyah,
Sementara 83,2% lagi Work family
conflict dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain selain adversity quotient
Hasil penelitian ini serupa
dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Arfidianingrum, Nuzulia
dan Fadhallah (2013), menyatakan
bahwa terdapat hubungan negatif yang
signifikan antara adversity quotient
dengan work family conflict yaitu
semakin tinggi adversity quotient yang
dimiliki oleh individu maka semakin
rendah work family conflict, sebaliknya
semakin rendah adversity quotient maka
akan semakin tingginya work family
conflict.
Menurut Stoltz (2000) adversity
quotient merupakan kemampuan yang
dimilki seseorang dalam mengamati
kesulitan dan mengolah kesulitan
tersebut dengan kecerdasan yang
dimiliki sehingga menjadi sebuah
tantangan untuk di Selesaikan. Lebih
lanjut stoltz (2000) mengatakan
semakin tinggi adversity quotient
seseorang maka semakin kuat untuk
bertahan menghadapi kesulitan dan
terus
berkembang
dengan
mengaktualisasikan seluruh potensi

yang dimilikinya. Sebaliknya semakin
rendah adversity quotient yang dimiliki
seseorang, maka akan semakin lemah
pula kemampuannya dalam mengatasi
kesulitan, mudah menyerah dan putus
asa sehingga akan berjuang pada suatu
kegagalan.
Arfidianingrum, Nuzulia dan
Fadhallah (2013) individu yang
memiliki dimensi control yang baik
akan mampu mengendalikan dirinya
sehingga dapat mengontrol emosinya
dengan baik. Individu yang memiliki
dimensi origin dan ownership (asal-usul
pengakuan)
yang
baik
akan
bertanggung jawab dan berusaha
menyelesaikan
masalah
setiap
permasalahannya. Individu dengan
dimensi reach (jangkauan) yang baik
akan mampu membatasi setiap masalah
yang ada agar tidak merambat ke
masaah yang lain. Individu yang
memiliki dimensi endurance (daya
tahan) yang tinggi maka ia akan
bersikap optimis, tidak mudah putus asa
dan berupaya menyelesaikan setiap
masalah dan kesulitan yang timbul
berkaitan dengan work family conflict
yang dialaminya.
Sehingga dapat
dikatakan bahwa Adversity Quotient
merupakan salah satu bagian faktor
individu yang dapat mempengaruhi
terjadinya work family conflict yang
dialami oleh ibu bekerja sebagai
karyawati. Sebab Adversity Quotient
merupakan suatu kemampuan untuk
merespon dengan tepat setiap kesulitan
atau masalah yang ada. Ibu yang bekerja
sebagai karyawati yang memiliki
Adversity Quotient yang tinggi akan
dapat menampilkan prilaku adatif dalam
merespon kesulitan yang timbul akibat
keterlibatannya dalam berbagai peran
pekerjaan dan keluarga sehingga dapat
meminimalisir terjadinya work family
conflict.

Kesimpulan dan saran
Berdasarkan permasalahan penelitian
yang diangkat yakni mengenai
pengaruh adversity quotient terhadap
work family conflict pada karyawati
Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Terdapat
pengaruh
yang
signifikan adversity quotient
terhadap work family conflict
sebesar 16,8 % sementara 83,2
% dipengaruhi oleh variabel
lain.
2. work family conflict
yang
tinggi dapat diatasi dengan
adversity quotient yang tinggi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian,
maka peneliti merekomendasikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi karyawati Rumah Sakit Ibu
dan Anak Aisyiyah disarankan
untuk dapat meningkatkan lagi
adversity quotient mereka agar
permasalahan seperti konflik
peran ganda dapat diminimalisir
serta bisa membagi waktu antara
pekerjaan dan rumah tangga.
Setiap permasalahan yang sulit
untuk di selesaikan agar dapat
dikomunikasikan
dengan
pimpinan
dan
bagian
kepegawaian rumah sakit ibu
dan anak aisyiyah samarinda.
2. Bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak
Aisyiyah disarankan untuk
menjembatani
komunikasi
setiap
karyawati
yang
mempunyai permasalahan baik
pekerjaan maupun rumah tangga
dan menyarankan perlunya
diadakan family gathering untuk
penyegaran bagi karyawati

rumah sakit ibu dan anak
aisyiyah samarinda.
3. Bagi peneliti Selanjutnya penting
untuk menelaah lebih lagi pada
variabel work family conflict
serta variabel bebas lainnya
yang dapat mempengaruhi work
family conflict seperti dukungan
keluarga, dukungan organisasi,
jumlah anak dan karakteristik
pekerjaan dan faktor-faktor
lainya.
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