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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan jaman yang semakin cepat 

terjadi, membuat semakin banyak tuntutan dan 

juga kebutuhan yang harus dipenuhi, serta 

menuntut wanita juga harus berkembang dan 

berkarya. Saat ini kebutuhan rumah tangga yang 

begitu besar dan mendesak membuat suami dan 

istri harus bekerja untuk bisa memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam keluarga di 

mana suami-istri bekerja, ketegangan-ketegangan 

akan lebih sering muncul dibandingkan keluarga 

tradisional yang mana suami bekerja dan istri di 

rumah untuk menjaga dan mengurus keluarga. 

Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari 

peran kerja yang tidak jelas serta adanya tuntutan 

peran di lingkungan.  

Manusia  merupakan  makhluk  yang banyak  

memiliki  kepentingan  dalam hidupnya. Apabila 

kepentingan-kepentingan itu datang secara 

bersamaan maka akan menciptakan konflik. 

Konflik bisa saja terjadi pada saat muncul dua 

kebutuhan atau lebih secara bersamaan. Menurut 

Robbins (1998) konflik adalah suatu proses dimana 

terjadi pertentangan dari suatu pemikiran yang 

dirasa akan membawa suatu pengaruh yang 
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negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik 

secara umum adalah bertemunya dua kepentingan 

yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan 

dapat menimbulkan efek yang negatif. 

Wirakristama (2011) mengutip Frone (2000) yang 

mengatakan bahwa Work-family conflict 

berhubungan sangat kuat dengan depresi dan 

kecemasan yang diderita oleh wanita dibandingkan 

pria, karena hal ini berhubungan juga dengan 

peran tradisional wanita yang hingga saat ini tidak 

bisa dihindari, yaitu tanggung jawab dalam 

mengatur rumah tangga dan membesarkan anak.   

Konflik peran inilah yang bisa dilihat sebagai 

salah satu faktor terjadinya Work-family conflict 

dimana adanya tuntuan dari pekerjaan maupun 

dari keluarga yang harus di jalankan secara 

bersamaan oleh seorang wanita. Tuntutan 

pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang 

berasal dari beban kerja yang berlebihan dan 

waktu, seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan 

terburu-buru dan deadline. Tuntutan keluarga 

berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk menangani tugas-tugas rumah tangga dan 

menjaga anak ditentukan oleh besarnya keluarga, 

komposisi keluarga dan jumlah anggota keluarga 

yang memiliki ketergantungan terhadap anggota 

lain Yang,Chen, Choi & Zou, (2000) dalam 

Wirakristama (2011). 
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Wanita yang menjadi istri dan ibu sekaligus 

bekerja, cenderung membawa meraka pada Work – 

family conflict. Meskipun laki-laki juga dapat 

mengalami Work-famili conflict tapi wanita tetap 

menjadi sorotan utama, karena berkaitan dengan 

tugas mereka sebagai ibu dan istri. Orienstein 

,2005 (dalam Trastika, 2010), mengemukakan 

bahwa peran ganda dapat membuat wanita sulit 

meraih sukses di bidang pekerjaan, keluarga dan 

bidang interpersonal sekaligus. Ketidak berhasilan 

dalam bidang pekerjaan bagi wanita yang memiliki 

peran ganda juga dikarenakan tidak ada dukungan 

dari keluarga, selain itu masih ada pemikiran-

pemikiran tradisional yang melekat pada diri wanita 

sehinga ada ketakutan-ketakutan dalam diri wanita 

untuk sukses atau berhasil dalam pekerjaannya. 

Dowling, (1981) dalam Ningrum (2008) 

mengatakan bahwa wanita dengan karakteristik 

tradisional menganggap wanita yang berhasil 

adalah wanita yang mampu membesarkan, 

membimbing dan mendidik anak-anaknya sehingga 

berhasil dalam pendidikan serta mendorong suami 

mencapai kesuksesan dalam pekerjaannya. Di 

Indonesia yang memiliki budaya patriakal masih 

memandang wanita di bawah laki-laki dan 

meletakkan wanita pada wilayah-wilayah domestik. 

Bahkan ketika kesempatan memperoleh pendidikan 

sudah terbuka lebar untuk siapapun, masih ada 



4 
 

pandangan bahwa wanita boleh saja berpendidikan 

tinggi akan tetapi tidak boleh melupakan tugasnya 

di wilayah domestik (mengurus rumah tangga dan 

mengurus anak). Adanya pandangan seperti ini 

pada seorang wanita sehingga ia tidak dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

Faktor yang bisa memengaruhi ternjadinya 

Work Family Conflict adalah peran ganda dari 

seorang wanita yang bekerja dan juga memiliki 

tanggujawab di dalam keluarga. Peran tradisi atau 

domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu 

dan pengelola rumah tangga. Sementara peran 

transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga 

kerja, anggota masyarakat dan manusia 

pembangunan. Peran transisi wanita sebagai tenaga 

kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari 

nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan 

keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Kecenderungan 

wanita untuk bekerja menimbulkan banyak 

implikasi, antara lain merenggangnya ikatan 

keluarga, meningkatnya kenakalan remaja dan 

implikasi lain.  

Peran ganda yang dijalankan oleh wanita 

karir dapat menimbulkan banyak implikasi dalam 

penelitian Indriyani (2009) mengatakan bahwa 

ketika seorang wanita yang sudah bekerja dan 

bekeluarga maka tanggung jawab yang dibebani 
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pun semakin tinggi berbeda dengan wanita yang 

masih sendiri dan belum berkeluarga. Seorang 

wanita yang menjalani peran ganda memerlukan 

dukungan, baik itu dukungan dari organisasi atau 

tempat kerja, dukungan sosial baik dari rekan 

kerja, maupun keluarga sehingga bisa mengurangi 

terjadinya work family conflict. Menurut kuntjoro 

(2002) dukungan sosial sebagai komunikasi verbal 

atau non-verbal, saran, bantuan yang nyata atau 

tingkahlaku yang diberikan oleh orang-orang yang 

akrab dengan subjek didalam lingkungan sosialnya 

atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat 

memberikan keuntungan emosional atau 

berpengaruh terhadap tingkah laku penerimanya. 

Dalam hal ini, orang yang merasa memperoleh 

dukungan sosial, secara emosional merasa lega 

karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan pada dirinya sehingga wanita 

tidak merasa terlalu dibebani dengan peran ganda 

yang harus dia jalankan karena ada dukungan 

yang didapat dari luar dirinya.  

Self efficacy adalah presepsi bahwa seseorang 

mampu melakukan sesuatu yang penting untuk 

mencapai tujuannya. Hal ini mencakup perasaan 

mengetahui apa yang dilakukan dan juga secara 

emosional mampu untuk melakukannya Lahey 

(2004) dalam Anwar (2009). Individu yang memiliki 

self efficacy yang baik, diharapkan bisa menghadapi 
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dan menangani masalah dan situasi yang mereka 

hadapi secara efektif. Wanita yang memiliki self 

efficacy yang baik, diharapkan bisa membagi waktu 

dan menanggani setiap peran yang dia jalankan 

baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai 

seorang wanita karir sehingga Work Family Conflict 

bisa di tanggani. Wanita yang memiliki self efficacy 

yang tinggi merasa yakin akan apa yang dilakukan 

dan di kerjakan karena meraka merasa percaya diri 

dan sanggup untuk bisa melakukan setiap 

tanggung jawab yang diberikan dengan tekun dan 

bertanggung jawab. Sedangkan wanita yang 

memiliki self efficacy rendah terkadang ragu-ragu 

dalam bertindak dan melakukan sesuatu hal  

akibatnya juga akan menghambat untuk meraih 

prestasi yang maksimal. Keadaan dimana seorang 

wanita takut berusaha untuk meraih kesuksesan 

dan prestasi yang tinggi ini di kenal dengan  fear of 

success.  

Istilah Fear Of Success (FOS) atau ketakutan 

untuk sukses ini pertama kali dikemukakan di 

Amerika Serikat oleh Martina Honer pada tahun 

1965 untuk membahas hasil penelitian McCleland 

mengenai banyaknya wanita yang kurang 

berprestasi di bandingkan dengan pria. Menurut 

Horner (dalam Retnoningrum, 2009), FoS (Fear of 

Success) ini merupakan hasil dari adanya konflik 

antara motif berprestasi (motif untuk mencapai 
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sesuatu berdasarkan standar keunggulan tertentu) 

dan motif afiliasi (motif untuk dekat dengan orang 

lain). Menurut Endang, 1999 (dalam Retnoningrum, 

2009) menyatakan bahwa ketakutan akan sukses 

muncul karena wanita takut melanggar norma 

sosial yang ditetapkan masyarakat. Norma sosial 

yang ditanamkan pada wanita adalah untuk tampil 

feminim yaitu patuh, mengabdi, pasif, mengurus 

rumah tangga dan bergantung pada orang lain.  

Dalam penelitian Muniya dan  Hidayati, 

(2009) mengenai Work-family Conflict pada wanita 

bekerja: studi tentang penyebab, dampak dan 

strategi Coping mengatakan bahwa sekarang ini, 

pandangan Gender memisahkan peran pria dan 

wanita sudah tidak relevan lagi salah satunya 

ditunjukkan dengan fenomena dimana semakin 

banyak wanita yang bekerja. Hal ini antara lain 

dapat dilihat dari perubahan komposisi keluarga 

dimana dari keluarga atau rumah tangga hanya 

suami yang bekerja menjadi suami maupun istri 

sama-sama bekerja. Salah satu implikasinya adalah 

tuntutan penyimbang peran keluarga dan peran 

pekerjaan yang harus dijalankan oleh masing-

masing pasangan. Ketidakseimbangan kedua 

pemenuhan peran tersebut dapat mendorong 

munculnya konflik pekerjaan-keluarga (work-family 

conflict).  Dari penelitian ini melihat bahwa 

penyabab dari timbulnya Work- Family Conflct 
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adalah kurangnya waktu yang diberikan baik untuk 

keluarga maupun pekerjaan, kurangnya perhatian 

kepada anak-anak dan keluarga serta dengan peran 

yang lebih dari seorang wanita bekerja sehingga 

tugas pekerjaan juga tidak bisa diselesaikan dengan 

baik.  

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan 

salah satu wilayah di Indonesia juga dipengaruhi 

oleh paham paternalistik, dimana struktur 

masyarakat pada umumnya masih bersifat 

patriakal dan lembaga utama dari system ini adalah 

keluarga. Dominasi ini terjadi karena posisi 

ekonomis wanita lebih rendah dari laki-laki 

Budiman (1985:60, dalam Sudarwati, 2003) 

sehingga wanita dalam pemenuhan kebutuhan 

materialnya sangat bergantung pada laki-laki. 

Status dan peran suami umumnya lebih dominan 

dari pada istri. Pria (suami) berperan sebagai kepala 

rumah tangga dan wanita (istri) berparan sebagai 

ibu rumah tangga. Meskipun wanita juga 

diperbolehkan untuk bekerja tetapi tanggung jawab 

rumah tangga juga tetap berada di pundaknya. 

Namun, dalam perkembangan zaman sekarang ini, 

banyak wanita NTT, terkhususnya yang berada di 

kota kupang telah menjalani peran ganda, yaitu 

sebagai ibu rumah tangga (domestik) dan berkarir 

di ranah publik. Oleh karena itu, konflik peran 

ganda (work family conflict) merupakan realita yang 
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tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan 

masyarakat NTT, khususnya kota Kupang. 

Budaya patriakal yang mendominasi di NTT, 

membawa dampak yang negatif bagi perkembangan 

karir wanita di Kupang. Dalam berkarir di ranah 

publik, wanita tidak mendapat kesempatan yang 

sama dengan laki-laki. Wanita belum banyak 

diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, 

biasanya karir wanita di ranah publik hanya 

sebatas staf, dan lain-lain. Banyak faktor yang 

mengakibatkan hal ini, seperti kurangnya 

dukungan keluarga dan masyarakat dan 

pendidikan wanita yang jauh tertinggal dibawah 

laki-laki. Selain itu juga jumlah keluarga yang 

menjadi tanggungan menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya konflik perkerjaan-keluarga di 

NTT.  

Menurut Ga (2009) yang menulis tentang 

kesetaraan wanita dan laki-laki dari perspektif 

sosiologi mengatakan Situasi prolematik wanita 

dimana wanita mengalami berbagai bentuk ketidak 

adilan yang secara kasat mata dan langsung dapat 

kita lihat, karena terjadinya bukan hanya pada 

beberapa individu wanita saja, tetapi kepada kaum 

wanita secara umum sebagai salah satu kelompok 

masyarakat. Maka upaya untuk menghentikan 

berbagai ketidakadilan gender menjadi sebuah isu 

strategis program pemberdayaan wanita. 
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Ketidakadilan terhadap wanita itu termanifestasi 

dalam pelbagai bentuk yakni;  Marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, Sub ordinasi atau 

anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

Stereotipe atau pelabelan negative, Kekerasan 

(Violence) dan Beban kerja yang lebih panjang dan 

lebih banyak. 

Adanya anggapan bahwa kaum wanita 

memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak 

cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat 

bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga 

menjadi tanggungjawab kaum wanita. 

Konsekwensinya banyak kaum wanita yang harus 

bekerja keras dan lama. Dikalangan keluarga  

beban yang sangat berat ini di tanggung oleh 

wanita sendiri. Terlebih jika wanita tersebut harus 

bekerja sebaga wanita karier yang bekerja di luar 

rumah, maka ia memikul “peranganda”. 

Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan dengan 

berbagai macam fenomena dan budaya yang ada, 

tidak menutup kemungkinan terjadinya Work 

Family Conflict yang tinggi di NTT karena tidak 

adanya dukungan dan pandangan-pandangan yang 

masih sangat tradisional dan menomor duakan 

wanita dalam segala bidang baik dalam keluarga 

maupun pekerjaan sehingga membuat wanita di 

NTT merasa takut untuk sukses dengan karir yang 

lebih bagus.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas maka masalah penelitian yang 

ingin di teliti adalah : 

1. Apakah ada pengaruh faktor Dukungan Organisasi 

terhadap Work- Family Conflict pada wanita karir di 

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur? 

2. Apakah ada pengaruh faktor Dukungan Sosial 

(Social Support) terhadap Work- Family Conflict pada 

wanita karir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur? 

3. Apakah ada pengaruh faktor Self Efficacy terhadap 

Work- Family Conflict pada wanita karir di Kota 

Kupang, Nusa Tenggara Timur? 

4. Apakah Work-Family Conflict berpengaruh terhadap 

Fear of Success pada wanita karir di Kota Kupang, 

Nusa Tenggara Timur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Dukungan 

Organisasi terhadap Work- Family Conflict pada 

wanita karir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor Dukungan 

Sosial (Social Support) terhadap Work- Family 

Conflict pada wanita karir di Kota Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh faktor Self Efficacy 

terhadap Work- Family Conflict pada wanita karir di 

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Work- Family Conflict 

terhadap FoS (Fear of Success) pada wanita karir di 

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh manfaat, sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan 

pengetahuan serta memberikan sumbangan 

bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk 

meneliti tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh kepada Work-family Conflict dan 

dampaknya terhadap Fear of Success. 

2. Secara Praktis, memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

kepada Work- Family Conflict sehingga dapat 

membantu Kantor Dinas dan juga 

Perusahaan untuk memahami dan mengerti 

wanita karir serta mengatasi permasalahan 

yang dihadapi berkaitan dengan faktor 

Family Size, Social Support, dan Self Efficacy 

maupun Work Family Conflict berpengaruh 

terhadap Fear of Success.  

 


