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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4. Lokasi Penelitian 

4.1. Gambaran Umum Kota Kupang 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 

pulau-pulau yang memiliki penduduk yang beraneka 

ragam, dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

Provinsi NTT sebelumnya lazim disebut dengan 

“Flobamora” (Flores, Sumba, Timor dan Alor). Sebelum 

kemerdekaan RI, Flobamora bersama Kepulauan Bali, 

Lombok dan Sumbawa disebut Kepulauan Sunda 

Kecil. Namun setelah proklamasi kemerdekaan beralih 

nama menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara”, sampai 

dengan tahun 1957 Kepulauan Nusa Tenggara 

merupakan daerah Swatantra Tingkat I (statusnya 

sama dengan Provinsi sekarang ini). Selanjutnya tahun 

1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 

1958 Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara 

dikembangkan menjadi 3 Provinsi yaitu Provinsi Bali, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Dengan demikian Provinsi Nusa 

Tenggara Timur keberadaannya adalah sejak tahun 

1958 sampai sekarang. 

Luas daerah Provinsi NTT adalah 48.718,10 

kilometer persegi atau sebesar 2,55 persen dari total 

luas daerah wilayah Indonesia (BPS, 2009). Provinsi 

NTT terletak antara 80-1200 Lintang Selatan dan 

1180-1250 Bujur Timur dan memiliki 1.192 pulau (42 
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pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni). Sebagian 

besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya 

sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai 

dengan panjang antara 25-118 kilometer (BPS, 2010). 

Sebagai bagian dari negara maritim, Provinsi NTT 

dikelilingi oleh perairan maupun daratan. Provinsi NTT 

di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di 

sebelah selatan berbatasan dengan Samudera 

Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan pulau 

Sumbawa dan Provinsi NTB, dan di sebelah timur 

berbatasan dengan negara Timor Leste. 

Secara administratif, berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008, Provinsi NTT 

terdiri dari 20 kabupaten, 1 kota, 254 kecamatan, 297 

kelurahan dan 2.387 desa. 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini seluruhnya 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di beberapa 

Instansi yang ada di Kota Kupang. Bagian ini akan 

membahas karakteristik responden berdasarkan usia, 

pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan  masa kerja yang 

sudah dijalaninya. Ringkasan berbagai karakteristk 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

 
 
 

 
 

 
 
 



53 
 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden 

Karakteristik Kategori Jumlah  Prosentase 

    Responden (%) 

Usia 20 -29 11 8 

  30 – 49 104 77.6 

  50 – 55 19 14.1 

Pendidikan  SMA 35 26.1 

  Diploma 9 6.7 
  S1 83 61.9 

  S2 7 5.2 

Pekerjaan PNS 134 100 

Jabatan KASUBDIN 1 0.7 

  KASUBAG 16 11.9 

  Kepala Seksi 14 10.4 

  Sekretaris Lurah 3 2.2 
  STAF 99 73.9 

Masa Kerja 1 - 10 tahun 49 36.6 

 

11 - 20 tahun 59 44 

  21 - 30 tahun 22 16.4 

  31 - 40 tahun 4 3 

  Sumber: data primer yang diolah 2013 

Usia responden, dalam penelitian ini memiliki 

rentang usia terbesar antara 20-55 tahun sebanyak 

134 orang. Sebagian besar responden terdapat pada 

kelompok usia 30-49 tahun, yaitu sebanyak 104 orang 

(77,6%). Dengan tingkat pendidikan antara SMA 

sampai S2, Sebagian besar responden terdapat pada 

tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 83 orang 

(61,9%). 

Dalam penelitian ini responden semuanya 

bekerja sebagai Pegawai Negeri sebanyak 134 orang 

(100%). Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jabatan 

dengan jumlah terbesar yaitu Staf sebanyak 99 orang 

(73,9%), sedangkan yang memiliki jabatan Kepala Sub 

Dinas sebanyak 1 orang (0.7%). Masa kerja responden 

antara 11-20 tahun sebanyak 59 orang (44%), 
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sedangkan masa kerja antara 31-40 tahun sebanyak 4 

orang(3%). 

4.3 Goodness Of The Data 

4.3.1 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam SEM (Struktural Equation 

Modeling) adalah normalitas (normality) data. Normalitas 

data digunakan agar estimasi parameter yang dihasilkan 

tidak bias sehingga kesimpulan yang di ambil tepat. Dari 

hasil Test of Univariate Normality for Continuous Variables 

dari Lisrel  seperti pada tabel 4.2  diketahui masih terdapat 

item-item yang mempunyai  nilai kurtosis dan skewness 

pada P-value signifikan sebesar 0.05 dan dapat dikatakan 

bahwa data tidak normal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabel 4.2 

Test of Univariate Normality for Continuous Variables 

Untuk memperbaiki masalah normalitas di atas 
maka Sofyan Yamin dan Heri (2009) menyarankan 

inputan covariance matrix dimasukkan ke persamaan 
structural.  

Skewness  Kurtosis  Skewness and Kurtosis  

Variable  Z-Score  P-Value  Z-Score  P-Value  Chi-Square  P-Value  

do1  -0.985  0.325  1.931  0.053  4.699  0.095  

do2  -3.450  0.001  4.387  0.000  31.152  0.000  

do3  -1.128  0.259  0.503  0.615  1.526  0.466  

do4  -1.144  0.253  3.635  0.000  14.523  0.001  

do5  -1.109  0.267  3.545  0.000  13.801  0.001  

ds1  -0.830  0.407  0.777  0.437  1.292  0.524  

ds2  2.450  0.014  3.904  0.000  21.245  0.000  

ds3  -0.098  0.922  -1.315  0.188  1.740  0.419  

ds4  -1.091  0.275  0.125  0.900  1.205  0.547  

ds5  -1.027  0.304  0.860  0.390  1.795  0.408  

ds6  -0.501  0.616  1.199  0.231  1.688  0.430  

ds7  -0.131  0.896  -1.574  0.115  2.495  0.287  

ds8  -0.927  0.354  1.857  0.063  4.309  0.116  

se1  0.087  0.931  0.082  0.935  0.014  0.993  

se2  -0.005  0.996  3.761  0.000  14.146  0.001  

se3  -0.804  0.421  -0.011  0.991  0.647  0.723  

se4  -1.011  0.312  1.758  0.079  4.113  0.128  

se5  -0.140  0.889  5.194  0.000  26.999  0.000  

se6  -0.805  0.421  2.568  0.010  7.240  0.027  

se7  -1.104  0.269  -0.334  0.739  1.331  0.514  

se8  -1.022  0.307  0.519  0.604  1.314  0.519  

fos1  0.035  0.972  -1.084  0.278  1.177  0.555  

fos2  0.040  0.968  -0.579  0.563  0.337  0.845  

fos3  0.718  0.473  -0.144  0.886  0.535  0.765  

fos4  0.206  0.836  -3.065  0.002  9.436  0.009  

fos5  -1.258  0.208  0.972  0.331  2.528  0.283  

fos6  0.091  0.927  -0.564  0.573  0.327  0.849  

fos7  0.961  0.336  0.353  0.724  1.048  0.592  

fos8  0.662  0.508  -0.567  0.571  0.760  0.684  

fos9  -0.911  0.362  1.675  0.094  3.636  0.162  

fos10  0.455  0.649  2.409  0.016  6.009  0.050  

wfc1  0.623  0.533  1.919  0.055  4.070  0.131  

wfc2  -1.985  0.047  -2.056  0.040  8.169  0.017  

wfc3  0.013  0.990  -0.249  0.803  0.062  0.969  

wfc4  0.907  0.364  0.119  0.906  0.836  0.658  

wfc5  -0.101  0.919  -1.346  0.178  1.823  0.402  

wfc6  0.406  0.685  -0.975  0.329  1.116  0.572  

wfc7  0.581  0.562  -0.157  0.875  0.362  0.834  

wfc8  0.743  0.457  0.057  0.955  0.556  0.757  

wfc9  0.998  0.318  0.545  0.586  1.293  0.524  
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4.3.2 Dukungan Organisasi 

Table 4.3 

Validitas Dan Realibilitas Dukungan Organisasi 
 

Kode 
indicator 

Standardizerd 
Loading Factor 

(SLF) ≥0,5 

t-Value 
≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

Do1 0,69 8,88 Validitas Baik 0,94 0,72 

Do2 0,61 7,48 Validitas Baik   

Do3 0,72 9,34 Validitas Baik   

Do4 0,85 11,95 Validitas Baik   

Do5 0,92 13,57 Validitas Baik   

Sumber: data primer 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 5 variabel 

teramati atas variabel laten dukungan organisasi telah 

lolos uji validitas, karena telah memenuhi persyaratan 

yaitu nilai loading factors ≥0,50, dan nilai t-value ≥ 1,96. 

Uji realibilitas variabel dukungan organisasi 

menghasilkan nilai yang baik. Dapat dilihat bahwa 

Construct Realibility (CR) sebesar 0,94 ≥ 0,70. Hal ini 

berarti membuktikan bahwa variabel Dukungan 

Organisasi telah lolos uji realibilitas dan memiliki 

konsistensi di tiap variabel dalam konstruk latennya. 

Sedangkan, nilai VE sebesar 0,72 ≥ 0,50, yang berarti 

menunjukkan bahwa nilai VE turut memperkuat 

reliabilitas dan hal ini merupakan hasil yang baik untuk 

variabel Dukungan Organisasi.  
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4.3.3 Dukungan Sosial 

Table 4.4 

Validitas Dan Realibilitas Dukungan Sosial 

Sumber: data primer 

Dari tabel 4.5.2 terlihat bahwa ada 5 item yang 

mempunyai nilai Standardizerd Loading Factor (SLF) < 

0,5. Dengan demikian kedua item ini (ds2,ds3) 

dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari 

perhitungan. Hasil perhitungan setelah kedua item 

tersebut di keluarkan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Table 4.5 
Perhitungan ulang Validitas Dan Realibilitas Dukungan 

Sosial 

Hasil perhitungan pada table 4.5 diatas 

menunjukkan bahwa ketiga item dukungan sosial yakni 

Ds5, Ds6 dan Ds8 mempunyai Standardizerd Loading 

Factor (SLF) ≥0,5. Dengan demikian ketiga item tersebut 

dinyatakan valid.  

Kode 
indikator 

Standardizerd 
Loading 

Factor (SLF) 

≥0,5 

t-Value 
≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

Ds1 0,22 2,44 Validitas Tidak Baik 0,78 0,25 

Ds2 -0,07 -0,74 Validitas Tidak Baik   

Ds3 -0,30 -3,37 Validitas Tidak Baik   

Ds4 0,23 2,52 Validitas Tidak Baik   

Ds5 0,68 8,29 Validitas Baik   

Ds6 0,51 5,98 Validitas Baik   

Ds7 0,47 5,44 Validitas Tidak Baik   

Ds8 0,94 12,32 Validitas Baik   

Kode 

indicator 

Standardizerd 

Loading Factor 
(SLF) ≥0,5 

t-Value 

≥ 1,96 
 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

Ds5 0,70 8,05 Validitas Baik 0,83 0,28 

Ds6 0,52 5,89 Validitas Baik   

Ds8 0,90 10,39 Validitas Baik   
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Realibilitas dari variabel laten dukungan sosial 

tergolong baik atau reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted (VE) yaitu 

0,71 Dan 0,39. Walaupun nilai VE masih dibawah 0,50 

namun variabel laten Dukungan Sosial dapat dikatakan 

memiliki konsistensi yang baik dan realible karena 

memenuhi syarat CR ≥ 0,70 serta nilai VE yang optional 

(pilihan).  

4.3.4 Self efficacy 

Table 4.6 
 Validitas Dan Realibilitas Self Efficacy 

 

Sumber: data primer 

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa ada 6 item yang 

mempunyai nilai Standardizerd Loading Factor (SLF) < 0,5. 

Dengan demikian kelima item ini (Se1,Se2,Se4,Se5,Se7 

dan Se8) dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan 

dari perhitungan. Hasil perhitungan setelah keenam item 

tersebut di keluarkan dapat dilihat pada tabel berikut :  

 
 
 

 
 

 
 

Kode 
indicator 

Standardizerd 
Loading Factor 

(SLF) ≥0,05 

t-Value 
≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

se1 0,06 0,56 Validitas Tidak Baik 0,71 0,39 

se2 0,34 3,41 Validitas Tidak Baik   

se3 0,68 7,07 Validitas Baik   

se4 0,41 4,19 Validitas Tidak Baik   

se5 0,44 4,44 Validitas Tidak Baik   

se6 0,51 5,28 Validitas Baik   

se7 0,42 4,20 Validitas Tidak Baik   

se8 0,11 1,06 Validitas Tidak Baik   
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Table 4.7 
Perhitungan ulang Validitas Dan Realibilitas Self 

Efficacy 

 

Sumber: data primer 

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa kedua item Self efficacy yakni Se3 dan Se6 

mempunyai Standardizerd Loading Factor (SLF) ≥0,5. 

Dengan demikian kedua item tersebut dinyatakan valid. 

Sedangkan untuk pengujian realibilitas dari variabel laten 

Self Efficacy tergolong baik atau reliable. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Construct Reliability (CR) dan Variance 

Extracted (VE) yaitu 0,72 Dan 0,20. Walaupun nilai VE 

masih dibawah 0,50 namun variabel laten Self Efficacy  

dapat dikatakan memiliki konsistensi yang baik dan 

realible karena memenuhi syarat CR ≥ 0,70 serta nilai VE 

yang optional (pilihan). 

 

 

 

 

 

 

Kode 

indicator 

Standardizerd 

Loading Factor 

(SLF) ≥0,5 

t-Value 

≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

Se3 0,84 4,11 Validitas Baik 0,72 0,20 

Se6 0,31 2,79 Validitas Baik   
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4.3.5 Work Family Conflict (WFC) 

Table 4.8 
Validitas Dan Realibilitas Work Family Conflict 

Keterangan: * = nilai t telah otomatis dihitung oleh Lisrel 

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa ada tiga item yang 

mempunyai nilai Standardizerd Loading Factor (SLF) < 0,5. 

Dengan demikian ketiga item ini (wfc1,Wfc2, dan Wfc5) 
dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari 
perhitungan. Hasil perhitungan setelah kedua item 

tersebut di keluarkan dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Table 4.9  
Perhitungan Ulang Validitas Dan Realibilitas Work 

Family conflict (WFC) 

Keterangan: * = nilai t telah otomatis dihitung oleh Lisrel 

Hasil perhitungan pada tabel 4.9 diatas 

menunjukkan bahwa keenam item Work Family Conflict 

Kode 

indikator 

Standardizerd 

Loading Factor 
(SLF) ≥0,05 

t-Value 

≥ 1,96 
 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

Wfc1 0,41 * ValiditasTidak  Baik 0,82 0,42 

wfc2 0,09 0,92 Validitas Tidak Baik   

wfc3 0,62 4,17 Validitas Baik   

wfc4 0,65 4,24 Validitas Baik   

wfc5 0,23 2,25 Validitas Tidak Baik   

wfc6 0,71 4,36 Validitas Baik   

wfc7 0,71 4,36 Validitas Baik   

wfc8 0,74 4,43 Validitas Baik   

wfc9 0,67 4,28 Validitas Baik   

Kode 

indicator 

Standardizerd 

Loading Factor 

(SLF) ≥0,05 

t-Value 

≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 
0,70 

VE ≥ 
0,50 

wfc3 0,64 * Validitas Baik 0,86 0,34 

wfc4 0,66 6,22 Validitas Baik   

wfc6 0,71 6,61 Validitas Baik   

wfc7 0,69 6,50 Validitas Baik   

wfc8 0,73 6,77 Validitas Baik   

wfc9 0,67 6,32 Validitas Baik   
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yakni Wfc3,Wfc4,Wfc6, Wfc7, Wfc8 dan Wfc9 mempunyai 

Standardizerd Loading Factor (SLF) ≥0,5. Dengan demikian 

kedua item tersebut dinyatakan valid.  

Realibilitas dari variabel laten Work Familly Conflict 

tergolong baik atau reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted (VE) yaitu 

0,86 dan 0,34. Walaupun nilai VE masih dibawah 0,50 

namun variabel laten Work Family Conflict dapat 

dikatakan memiliki konsistensi yang baik dan realible 

karena memenuhi syarat CR ≥ 0,70 serta nilai VE yang 

optional (pilihan). 

4.3.6 Fear Of Succes (FOS)  

Table 4.10 
 Validitas Dan Realibilitas Fear Of Succes (FOS) 

Keterangan: * = nilai t telah otomatis dihitung oleh Lisrel 

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa ada 3 item yang 

mempunyai nilai Standardizerd Loading Factor (SLF) < 0,5. 

Dengan demikian ketiga item ini (Fos5,Fos7, dan Fos10) 

dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari 

perhitungan. Hasil perhitungan setelah kedua item 

tersebut di keluarkan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Kode 

indikator 

Standardizerd 

Loading Factor 
(SLF) ≥0,05 

t-Value 

≥ 1,96 
 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

fos1 0,64 * Validitas Baik 0,87 0,36 

fos2 0,65 6,49 Validitas Baik   

fos3 0,60 6,04 Validitas Baik   

fos4 0,75 7,28 Validitas Baik   

fos5 -0,03 -0,38 Validitas Tidak Baik   

fos6 0,79 7,59 Validitas Baik   

fos7 0,27 2,96 Validitas Tidak Baik   

fos8 0,88 8,16 Validitas Baik   

fos9 0,58 5,91 Validitas Baik   

Fos10 0,43 4,52 Validitas Tidak Baik   
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Table 4.11 
Perhitungan Ulang Validitas Dan Realibilitas Fear Of 

Succes (FOS) 

Keterangan: * = nilai t telah otomatis dihitung oleh Lisrel 

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa ketujuh item Fear Of Succes yakni Fos1, Fos2, 

Fos3, Fos4, Fos6, Fos8 dan Fos9 mempunyai 

Standardizerd Loading Factor (SLF) ≥0,5. Dengan demikian 

kedua item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan, untuk 

pengujian realibilitas dari variabel laten Fear Of Success 

tergolong baik atau reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Construct Reliability (CR) dan Variance Extracted (VE) yaitu 

0,90 dan 0,33. Walaupun nilai VE masih dibawah 0,50 

namun variabel laten Fear Of Success dapat dikatakan 

memiliki konsistensi yang baik dan realible karena 

memenuhi syarat CR ≥ 0,70 serta nilai VE yang optional 

(pilihan). 

4.4 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data 

deskriptif . Data deskriptif ini didasarkan dari tanggapan 

responden terhadap pertanyaan pada kelima variabel. 

Statistik Deskriptif merupakan penilaian responden 

Kode 

indikator 

Standardizerd 

Loading Factor 

(SLF) ≥0,05 

t-Value 

≥ 1,96 

 

Keterangan Realibilitas 

    CR ≥ 

0,70 

VE ≥ 

0,50 

fos1 0,65 * Validitas Baik 0,90 0,33 

fos2 0,65 6,57 Validitas Baik   

fos3 0,60 6,11 Validitas Baik   

fos4 0,76 7,38 Validitas Baik   

fos6 0,79 7,61 Validitas Baik   

fos8 0,88 8,21 Validitas Baik   

fos9 0,58 5,95 Validitas Baik   
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terhadap variabel dan indikator-indikatornya yang 

dikategorikan mulai dari sangat rendah sampai dengan 

sangat tinggi. Berikut adalah Statistik Deskriptif dari 

variabel Dukungan Organisasi, Dukungan Sosial, Self 

Efficacy, Work Family Conflict (WFC), dan Fear Of Success 

(FOS).  

Tabel 4.12 
Statistik Deskripsi Variabel Dukungan Organisasi 

Item 

Variabel Dukungan Organisasi 

 

Nilai 

Rata

-rata SS S R TS STS 

Merasa sangat di perhatikan oleh 
kepala bidang/ pemimpin di tempat 

kerja 1 16 8 94 15 3.8 

Merasa kontribusi yang diberikan 

kepada tempat kerja di hargai 

dengan maksimal 4 5 8 113 4 3.80 

Mendapat perlakuan yang positif 

dari tempat kerja, sehingga 
produktivitas kerja meningkat 1 5 8 82 38 4.12 

Mendapat dukungan yang 

maksimal dari tempat kerja 1 9 5 108 11 3.89 

Adanya hubungan individual dan 

organisasional yang konduktif di 

tempat kerja yang mampu 

meningkatkan keinginan untuk 
maju dan melakukan lebih baik.  1 5 9 107 12 3.92 

Total Rata-Rata 3.91 

Sumber: data primer 

Dari tabel 4.12 dilihat rata-rata skor per indikator 

menunjukkan indikator mendapat perlakuan yang positif 
dari tempat kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat 

memiliki rata-rata paling tinggi yaitu 4.12, sedangkan 
empat indikator lainnya dibawah memiliki rata-rata 3.80-
3.92. ini menunjukkan bahwa variabel dukungan 

organisasi masuk dalam kategori Tinggi dilihat dari total 
rata-rata skor sebesar 3.91.  
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Tabel 4.13 
Statistik Deskriptif Variabel Dukungan Sosial 

Item 

Variabel Dukungan Sosial 

 

Nilai 

Rata-

Rata 
SS S R TS STS 

Saya tidak mendapat dukungan 
dari lingkungan dan rekan kerja 

untuk bisa bekerja dengan baik 0 12 22 85 15 3.77 

Saya yakin pekerjaan yang saya 

kerjakan akan lebih menyenangkan 

untuk dijalani kalau saya 

mendapat dukungan dari orang-
orang disekitar saya. 3 0 1 112 18 4.06 

Di dalam keluarga saya 

suami/keluarga masih ada 

pendapat bahwa istri yang bekerja 

tidak mampu membagi waktu 

untuk berkeluarga dan pekerjaan 21 39 7 58 9 2.97 

Hubungan yang saya miliki dengan 

rekan kerja tidak seperti yang saya 
harapkan 4 12 19 75 24 3.77 

Saya ingin meningkatkan karir 

tetapi suami/keluarga kurang 

mendukung 3 16 12 83 20 3,75 

Saya mengorbankan waktu 

sosialisasi untuk menjadi diri saya 

sekarang ini sebagai wanita karir 3 44 12 52 23 3.36 

Disaat sedang membutuhkan 
dukungan dan perhatian, rekan 

kerja dan keluarga tidak merespon 

dengan baik 1 7 12 93 21 3.94 

Rekan kerja saya selalu membantu 

saya dalam menyelesaikan 

pekerjaan 3 15 3 90 23 3.86 

Total Rata-Rata 3.69 

Sumber: data primer 

Berdasarkan tabel 4.13 dilihat rata-rata skor per 

indikator dari variabel dukungan Sosial menunjukkan 

enam indikator Tinggi dengan nilai rata-rata antara 3.36-

3.94. indokator yakin pekerjaan yang dikerjakan akan 

lebih menyenangkan untuk dijalani kalau saya mendapat 

dukungan dari orang-orang disekitar memiliki rata-rata 

yang paling tinggi dalam variable ini yaitu 4.06. Dari total 

keseluruhan rata-rata variable ini menjukkan variable 
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dukungan organisasi masuk dalam kategori Tinggi yaitu 

dengan total rata-rata sebesar 3.69.  

 

Tabel 4.14 
Statistik Deskripsi Variabel Self Efficacy 

Item 

Variabel Self Efficacy 

 

Nilai 

Rata-

Rata 
SS S R TS 

STS 

Saya menikmati hidup, walaupun 

pekerjaan dan tanggung jawab 

dalam keluarga cukup berat 0 4 6 110 14 4.00 

Saya dapat bersosialosasi  dengan 

sahabat, rekan kerja dan keluarga 
sesering yang saya mau.walaupun 

banyak tugas dan tanggung jawab 

yang harus saya kerjakan 1 18 25 72 18 3.66 

Saya dapat mewujudkan hamper 

semua tujuan hidup saya 2 11 10 92 19 3.86 

Saya dapat melakukan banyak hal, 

termasuk hobi saya, walaupun 
banyak tanggung jawab yang harus 

saya lakukan 0 2 5 119 8 3.99 

Saya tidak takut diberi tanggung 

jawab yang lebih besar dalam 

pekerjaan 0 2 17 100 15 3.96 

Saya dapat mengatasi setiap 

masalah dalam pekerjaan dengan 
baik 3 19 9 73 30 3.81 

Saya merasa besarnya 

ketidaktahuan saya dan 

keterbatasan kemampuan akan 

menghambat dalam pencapaian 

kesuksesan sebagai wanita karir 3 16 26 75 14 3.60 

Saya merasa bahwa dengan 

pengetahuan, kemampuan dan 
keahlian yang saya miliki saya bisa 

melakukan pendekatan-

pendekatan baru dalam karir dan 

pekerjaan saya 0 6 6 103 19 4.00 

Total Rata-rata 3.86 

Sumber: data primer 

Dilihat dari rata-rata skor per indikator dari variabel 

Self Efficacy menunjukkan dua indikator dengan rata-rata 

skor per indiator sebasar 4.00 dan enam indikator dengan 
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nilai rata-rata per indikator antara 3.60 – 3.99. Total rata-

rata dari variabel Self efficacy sebesar 3.86. 

Tabel 4.15 
Statistik Deskripsi Variabel Work Family Conflict 

Item 

Variabel Work Family Conflict 

 

Nilai 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

Pekerjaan saya membuat saya 

jauh dari keluarga 24 95 5 7 3 2.03 

Saya bisa menyeimbangkan waktu 
saya dengan baik antara pekerjaan 

dengan keluarga saya 0 2 2 65 65 4.44 

Setiap hari saya merasa harus 

terburu-buru untuk 

menyelesaikan semua hal 9 57 10 52 6 2.92 

Saya merasa tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk diri saya sendiri 11 68 32 17 6 2.54 

Kehidupan keluarga 
mempengaruhi pekerjaan saya 7 45 20 44 18 3.16 

Emosi tidak tidak terjaga dengan 

baik ketika sampai di rumah dari 

tempat kerja 17 68 32 17 0 2.37 

Kwatir apakah harus mengurangi 

pekerjaan dan menghabiskan lebih 

banyak waktu dengna anak-anak 
dan keluarga 10 56 44 20 4 2.64 

Pekerjaan membuat terlalu lelah 

untuk menikmati kehidupan 

rumah tangga 14 68 35 16 1 2.42 

Pekerjaan dikantor/perjalanan 

dinas yang harus dilakukan 

mengganggu kehidupan rumah 

tangga saya 16 75 30 11 2 2.31 

Total Rata-Rata 2.76 

Sumber: data primer 

Berdasarkan rata-rata skor per indikator dari 

variabel Work Family Conflict menunjukkan satu 

indikator dengan nilai rata-rata per indikator sebesar 

4.44 termasuk dalam kategori tinggi sedangkan empat 

indilator lainnya memiliki nilai rata-rata per indikator 

antra 2.64-3.16 masuk dalam kategori sedang dan tiga 

indikator masuk dalam kategori rendah dengan nilai 
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rata-rata perindikator sebesar 2.03-2.42. Total rata-

rata variabel Work Family Conflict sebesar 2.76 

termasuk kategori sedang. 

Tabel 4.16 
Statistik Deskripsi Variabel Fear Of Success 

 
Item  

Variabel Fear Of Success 

 

Nilai 
Rata-

Rata 
SS S R TS STS 

Tidak berambisi meningkatkan karir 

karena kwatir akan menganggu 

keharmonisan rumah tangga 15 54 

2

5 38 2 2.69 

Menpunyai prinsip, wanita tidak 

perlu sukses dalam karir tetapi 
harus sukses dalam mendidik anak-

anaknya 11 61 

1

9 41 2 2.72 

Tidak berambisi meningkatkan karir 

karena sejak awal bekerja hanya 

untuk menambah pemasukan 

keluarga 16 67 

3

3 17 1 2.40 

Dalam pekerjaan yang diperoleh 
selama ini disebabkan nasib baik 

bukan karena hasil kerja keras 31 70 5 28 0 2.22 

Bersedia mengorbankan waktu 

pribadi dan waktu untuk keluarga 

supaya berhasil dalam karir 2 19 

2

4 80 9 3.56 

Tidak memiliki dorongan prestasi 

yang kuat dan tidak berani 

mengambil resiko kegagalan dalam 
pencapaian dan kesuksesan bagi 

wanita karir 21 58 

5

1 3 1 2.29 

Tidak memiliki dukungan baik 

materi, relasi dan kekuasaan dalam 

pencapaian dan kesuksesan sebagai 

wanita karir 10 70 

3

7 11 6 2.50 

Tidak memiliki kemampuan dan 
keahlian apa-apa untuk bisa 

meningkatkan karir 23 69 

3

5 7 0 2.19 

Apapunyang dilakukan bukan 

inisiatif dari dalam diri tetapi karena 

ajakan orang lain untuk pencapaian 

dan kesuksesan sebagai wanita karir 32 97 2 3 0 1.82 

Kurang menunjukkan prestasi yang 

baik dalam pekerjaan sehingga tidak 
bisa sukses dalam karir 19 100 9 6 0 2.01 

Total Rata-Rata 2.44 

Sumber: data primer 
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Berdasarkan rata-rata skor per indikator dari 
variabel Fear Of Success menunjukkan dua indikator 

masuk kategori tinggi dengan nilai rata-rata antara 2.50 
dan 3.56, dua indikator lainnya trmasuk dalam kategori 

sedang dengan nilai rata-rata perindikator antara 2.69 – 
2.72, sedangkan enam indikator lainnya masuk dalam 
kategori rendah dengan nilai rata-rata per indikator 

antara 1.82 – 2.40. Total rata-rata variabel Fear of 
success sebesar 2.44.  
 

4.5. Uji Kecocokan Model  

Setelah lolos pengujian validitas dan reliabilitas, 

maka tahap selanjutnya adalah menganalilis kecocokan 

data secara keseluruhan atau dalam Lisrel di sebut 

Goodness of Fit (GOF). Pengujian ini akan mengevaluasi 

apakah model yang dihasilkan merupakan model fit atau 

tidak.  

Tabel 4.17 
Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit) 

Ukuran 

GOF 

Target Tingkat 

Kecocokan 

Hasil Estimasi Tingkat 

Kecocokan 

Chi 

Square P 

Nilai yang kecil p > 

0,05 
2 = 580.70 (p=0,0) Model kurang fit 

NCP 
Interval 

Nilai yang kecil 
Interval yang sempit 

3,41.92(274,84;416,
70) 

Model fit 

RMSEA 

P (close 

fit) 

RAMSEA ≤0,08 p 

≥0,50 

0,10 (p = 0,0) Model kurang fit 

ECVI Nilai yang dan dekat 

dengan ECVI 

saturated 

5.24 (47.4:5.80) Model fit 

AIC Nilai yang kecil dan 
dekat dengan AIC 

saturated 

696.92 Model fit 

CAIC Nilai yang kecil dan 

dekat dengan CAIC 

saturated 

911.30 Model kurang fit 

NFI NFI ≥0,90 0,79 Model kurang fit 

NNFI NNFI ≥0,90 0,85 Marginal fit 

CFI CFI ≥0,90 0,87 Marginal fit 

IFI IFI ≥0,90 0,87 Marginal fit 
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RFI RFI ≥0,90 0,77 Marginal fit 

RMR Standardized RMR 

≤0,05 

0.073 Model kurang fit 

GFI GFI ≥0,90 0,73 Model kurang fit 

AGFI AGFI ≥0,90 0,67 Model kurang fit 

Dari uji kecocokan model pada tabel di atas terlihat 

bahwa dari 14 ukuran kecocokan model yang ditetapkan 

ada 3 model yang fit, 3 ukuran GOF yang menjunjukkan 

kecocokan  sedang (marginal fit) dan 8 ukuran GOF 

sisanya kurang baik. Sehingga perlu dilakukan 

respesifikasi model atau modifikasi model sehingga bisa 

mendapatkan model ukuran GOF yang baik (good fit), 

sebelum melakukan uji hipotesis.  

4.6 Respesifikasi Model 

Respesifikasi model dilakukan agar model structural 

yang dibangun untuk mencapai nilai fit yang baik. 

Respesifikasi dilakukan dengan menambah atau 

mengurangai path dalam model, atau juga dengan 

merespesifikasi error-error covariance di dalam model. Pada 

pengujian model structural ini terdapat beberapa 

rekomendasi yang diberikan oleh lisrel untuk memperbaiki 

nilai fit model. Rekomendasi tersebut dapa dilihat dalam 

tabel berikut:  

Table 4.18 
 Respesifikasi Model 

Modifikasi  Decrease in Chi-

Square 

Add Error 
Covariance  

Fos2-Fos1  

28,0 

Add Error 

Covariance  

Fos6-Fos2 

13,7 

Add Error 

Covariance  
Fos8-Fos6 

13,7 

Add Error 11 
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Modifikasi pertama dilakukan dengan 

menghubungkan error factor Fos2 (memiliki prinsip, wanita 

tidak perlu sukses dalam karir tetapi harus sukses dalam 

mendidik anak-anaknya) dengan Fos1 (tidak berambisi 

meningkatkan karir), sehingga diketahui bahwa presepsi 

wanita tidak perlu sukses dalam karir dan harus sukses 

dalam mendidik anak mempengaruhi persepsi tidak 

berambisi unutk meningkatkan karir.  

Modifikasi kedua dilakukan dengan menghubungkan 

error factor Fos6 (tidak memiliki dorongan prestasi yang 

kuat) dengan Fos2 (memiliki prinsip, wanita tidak perlu 

sukses dalam karir tetapi harus sukses dalam mendidik 

anak-anaknya), sehingga diketahui bahwa rasa tidak 

memiliki dorongan prestasi yang kuat mempengaruhi 

prinsip bahwa wanita tidak perlu sukses dalam karir, tetapi 

harus sukses dalam mengurus anak. 

Covariance  

Wfc4-Wfc3 

Add Error 

Covariance  

Wfc4-Wfc3 

10,4 

Add Error 
Covariance  

Wfc6-Wfc4 

10.9 

Add Error 

Covariance  

Wfc9-Wfc8 

15.6 

Add Error 

Covariance  
Do3-Do2 

15,7 

Add Error 

Covariance  

Do5-Do3 

11 

Add Error 

Covariance  

Do5-Do4 

42,5 

Add path 

 Do3 – Se 

15,2 
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Modifikasi ketiga dilakukan dengan menghubungan 

error Factor Fos8 (tidak memiliki kemampuan dan keahlian 

untuk meningkatkan karir) dengan fos 6 (tidak memiliki 

dorongan prestasi yang kuat), sehingga dapat dilihat 

bahwa tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

meningkatkan karir yang cukup mempengaruhi pencapaian 

dorongan prestasi yang kuat. 

Modifikasi keempat dilakukan dengan 

menghubungankan error factor WFC 4 (merasa tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri) dengan WFC 

3 (merasa terburu-buru untuk menyelesaikan semua hal) 

sehingga diketahui bahwa merasa tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk diri sendiri berhubungan dengan 

perasaan terburu-buru untuk menyelesaikan semua hal

 Modifikasi kelima dikukan dengan menghubungankan 

error factor WFC 6 (tidak bisa mengontrol emosi dengan baik 

ketika pulang dari tempat kerja) dengan WFC 4 (merasa 

tidak memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri), 

sehingga diketahui bahwa tidak bisa mengontrol emosi 

dengan baik ketika pulang dari tempat kerja berhubungan 

dengan merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk diri 

sendiri. 

Modifikasi keenam dilakukan dengan 

menghubungkan error factor WFC 9 (pekerjaan 

dikantor/perjalanan dinas menganggu kehidupan rumah 

tangga) dengan WFC 8 (pekerjaan membuat lelah untuk 

menikmati kehidupan rumah tangga), sehingga dapat dilihat 

bahwa pekerjaan dikantor/perjalanan dinas menganggu 
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kehidupan rumah tangga mempengaruhi pekerjaan 

membuat lelah untuk menikmati kehidupan rumah tangga.  

Modifikasi ketujuh dilakukan dengan 

menghubungkan error factor DO3 (perlakuan positif dari 

tempat kerja, meningkatkan produktifitas kerja) dengan D02 

(kontribusi yang diberikan dihargai dengan maksimal oleh 

tempat kerja), sehingga dapat dilihat bahwa perlakuan 

positif dari tempat kerja, meningkatkan produktifitas kerja 

berhubungan dengan kontribusi yang diberikan dihargai 

dengan maksimal oleh tempat kerja. 

Modifikasi kedelapan dilakukan dengan 

menghubungkan error factor DO5 (dukungan organisasi 

meningkatkan kepercayaan diri) dengan DO3 (perlakuan 

positif dari tempat kerja, meningkatkan produktifitas kerja), 

sehingga dapat dilihat bahwa dukungan organisasi 

meningkatkan kepercayaan diri berhubungan dengan 

perlakuan positif dari tempat kerja, meningkatkan 

produktifitas kerja. 

Modifikasi kesembilan dilakukan dengan 

menghubungan error factor DO5 (dukungan organisasi 

meningkatkan kepercayaan diri) dengan DO4 (dukungan 

organisasi yang maksimal, meningkatkan komitmen kerja), 

sehingga diketahui bahwa dukungan organisasi 

meningkatkan kepercayaan diri berhubungan dengan 

dukungan organisasi yang maksimal, meningkatkan 

komitmen kerja. 

Modifikasi kesebelas dilakukan dengan 

menghubungan error factor WFC6 (tidak bisa mengontrol 

emosi dengan baik ketika pulang dari tempat kerja) dengan 

WFC3 (merasa terburu-buru untuk menyelesaikan semua 
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hal) sehingga dapat dilihat bahwa tidak bisa mengontrol 

emosi dengan baik ketika pulang dari tempat kerja 

berhubungan dengan merasa terburu-buru untuk 

menyelesaikan semua hal.  

Modifikasi yang terakhir membuka jalur baru dari 

Do3 (mendapat perlakuan yang positif dari tempat kerja bisa 

meningkatkan produktivitas kerja) ke variable Se, sehingga 

menurunkan nilai standart squares chi-square sebesar 15,2. 

 

4.7 Uji Kecocokan model setelah Respesifikasi Model 

  Setelah melakukan respesifikasi model dengan 

menambahkan dan menghilangakan sebagian path yang 

tidak fit maka hasil kecocokan keseluruhan model Goodness 

of Fit adalah sebagai berikut  

Tabel 4.19 
Uji Kecocokan Keseluruhan Model (Goodness of Fit) 

setelah Respesifikasi model 
Ukuran 

GOF 

Target Tingkat 

Kecocokan 

Hasil Estimasi Tingkat 

Kecocokan 

Chi 

Square P 

Nilai yang kecil p 

> 0,05 
2 = 387,13 (p=0,0) Model kurang 

fit 

NCP 
Interval 

Nilai yang kecil 
Interval yang 

sempit 

3,21(104,86;213,28) Model fit 

RMSEA 

P (close 

fit) 

RAMSEA ≤0,08 p 

≥0,50 

0,071 (p = 0,0) Model fit 

ECVI Nilai yang dan 

dekat dengan 
ECVI saturated 

3,93 (3,56;4,37) Model fit 

AIC Nilai yang kecil 

dan dekat dengan 

AIC saturated 

523,13 Model fit 

CAIC Nilai yang kecil 

dan dekat dengan 

CAIC saturated 

788,18 Model kurang 

fit 

NFI NFI ≥0,90 0,85 Marginal fit 

NNFI NNFI ≥0,90 0,91 Model fit 
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CFI CFI ≥0,90 0,92 Model fit 

IFI IFI ≥0,90 0,92 Model fit 

RFI RFI ≥0,90 0,82 Marginal fit 

RMR Standardized RMR 

≤0,05 

0.093 Model kurang 

fit 

GFI GFI ≥0,90 0,80 Model kurang 

fit 

AGFI AGFI ≥0,90 0,75 Model kurang 

fit 

 Dari uji ulang kecocokan model pada tabel di atas 

terlihat bahwa dari 14 ukuran kecocokan model yang 

ditetapkan ada 7 model yang fit, 2 ukuran GOF yang 

menjunjukkan kecocokan  sedang (marginal fit) dan 5 

ukuran GOF sisanya kurang baik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model ukuran 

GOF adalah baik (good fit), sehingga uji hipotesis dapat 

dilakukan.  

4.8 Pengujian Hipotesis 

Model structural dari penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut : 

Gambar 4.1 
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Chi – Square = 387,13, df = 232, P-value=0.00000, 

RMSEA=0,071 

Hasil pengujian kesesuaian Model mendapat Output 

sebagai berikut: 

1. F= 0,53*wfc, Errorvar.=0,72,   R2= 0,28 

     (0,14)     (0,20) 

      3,80      3,60   

2. Wfc = -0,17*do – 0,60*ds + 0,74*se, Errorvar.= 0,60,  

R2 = 0,40 

  (0,13)       (0,22)       (0,24) 

 -1,28          -2,79 3,02 

Parameter untuk kesesuain model structural adalah 

R2. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pertama memiliki nilai R2 sebesar 0,28 yang 

artinya model pertama mampu menjelaskan 28% dari 

perubahan pada variable laten FOS (Fear Of Succes). 

Model kedua mampu menjelaskan 40% dari perubahan 

pada variable WFC (Work Family Confict). 

H1:  Dukungan Organisasi memiliki pengaruh terhadap  

Work Family Conflict (WFC) pada wanita karir di 

Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur) .  

Dari hasil pengujian Lisrel diketahui bahwa nilai t 

sebesar -1,28 pada hubungan DO terhadap WFC 

berada di bawah batas kritis yaitu 1,96 maka 

pengaruh yang diberikan DO terhadapWFC tidak 

signifikan, dengan demikina H1 ditolak.  

H2 :  Dukungan Sosial berpengaruh terhadap terjadinya 

Work Family Conflict (WFC). 
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Nilai koefisien variable laten DS (Dukungan Sosial) 

sebesar -0,60 yang berarti variable DS memberikan 

pengaruh sebesar 60% terhadap variable WFC. Dari 

hasil pengujian Lisrel diketahui bahwa nilai t 

sebesar 2,79 pada hubungan DS terhadap WFC 

berada di atas batas kritis yaitu 1,96 maka 

pengaruh yang diberikan DS terhadap WFC 

signifikan, dengan demikian H2 diterima. 

H3 :  Ada pengaruh Self Efficacy  terhadap Work Family  

Conflict (WFC) 

Nilai koefisien variable laten SE (Self Efficacy) 

sebesar 0,74 yang berarti variable SE memberikan 

pengaruh sebesar 74% terhadap variable WFC. Dari 

hasil pengujian Lisrel diketahui bahwa nilai t 

sebesar 3,02 pada hubungan SE terhadap WFC 

berada di atas batas kritis yaitu 1,96 maka 

pengaruh yang diberikan SE terhadap WFC  

signifikan, dengan demikian H3 diterima. 

H4:  Work Family Conflict (WFC) berpergaruh terhadap 

Fear of Success (FOS) 

Nilai koefisien variable WFC sebesar 0,53 yang 

berarti variable WFC memberikan pengaruh sebesar 

53% terhadap variable FOS. Dari hasil pengujian 

Lisrel diketahui bahwa nilai t sebesar 3,80 pada 

hubungan WFC terhadap FOS berada di atas batas 

kritis yaitu 1,96 maka pengaruh yang diberikan 

WFC terhadap FOS signifikan, dengan demikina H4 

diterima. 
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Dari hasil uji hipotesis di atas maka model penelitian ini 

sebagai berikut:  

 

Gambar 4.2 

Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Pembahasan  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh Dukungan 

Organisasi terhadap Work family conflict tidak 

signifikan atau dengan kata lain dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka hipotesis 

pertama di tolak. Penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aryaningtyas (2012), yang melihat bahwa dukungan 

organisasi berpengaruh terhadap keterlibatan kerja. 

Hal ini juga tidak mendukung pendapat Rabinowitz 

& Hall (1977), yang menyatakan keterlibatan kerja 

timbul dari respon terhadap suatu pekerjaan atau 

situasi tertentu dalam lingkungan kerja. Dengan 

kata lain suatu jenis pekerjaan atau situasi dalam 
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lingkungan kerja akan mempengaruhi orang 

tersebut makin terlibat atau tidak dalam 

pekerjaannya.  

Hasil perhitungan dari Dukungan Sosial yang 

signifikan, hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Murtiningrum (2005), dalam 

penelitiannya yang membuktikan bahwa dukungan 

sosial baik itu dari pasangan dan keluarga, rekan 

kerja dan lingkungan memiliki pengaruh terhadap  

Work Family Conflik (WFC). Selain itu hasil 

penelitian ini juga mendukung pendapat Thomas & 

Ganster (1995) yang menyatakan bahwa dukungan 

keluarga dapat membantu menurunkan stress 

kerja yang disebabkan karena Work Family Conflict. 

Dalam sistem dual-career family dimana kedua 

orang-tua bekerja (baik suami maupun istri) 

mengharuskan kedua belah pihak untuk 

menyeimbangkan antara urusan pekerjaan dan 

urusan keluarga dan hal ini menyebabkan 

timbulnya konflik antar peran (interrole conflict). 

Tekanan untuk menyeimbangkan dua peran 

tersebut dapat menyebabkan timbulnya stress dan 

masalah kesehatan. Dukungan sosial dari 

pasangan hidup dan keluarga yang tinggi dapat 

menurunkan stress kerja dan menurunkan 

masalah kesehatan yang dihadapi. Dukungan dari 

pasangan hidup dan keluarga dapat diterjemahkan 

sikap penuh perhatian yang ditunjukkan dalam 
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berbagai bentuk kerja sama yang positif, berbagi 

dalam menyelesaikan urusan pekerjaan rumah 

tangga, mengurus anak serta memberikan 

dukungan moral dan emosional terhadap karir atau 

pekerjaan suami atau istri. 

Hasil hipotesis ketiga membuktikan bahwa 

ada pengaruh dari Self Efficacy terhadap Work 

Family Conflict berarti bahwa hipotesis ketiga ini di 

terima atau signifikan. Eysienck (dalam Feist & 

Feist, 2008) mengungkapakan bahwa kepribadian 

yang dimiliki seseorang melekat saat seseorang 

lahir, dan menurut Allport (Feist&Feist, 2008), 

kepribadian merupakan sesuatu yang dapat 

berubah. Kepribadian secara teratur akan tumbuh 

dan mengalami perubahan. Meskipun mengalami 

perubahan, kepribadian merupakan karakteristik 

yang relative stabil, karena kepribadian merupakan 

sesuatu yang terorganisasi dan terpola. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitain dari Rr. 

Wulandari yang mengatakan bahwa work family 

conflict dan self efficacy saling mempengaruhi 

secara signifikan. Selanjutnya dari hasil hipotesis 

yang terakhir juga menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dari Work Family Conflict (WFC) 

terhadap Fear of Success (FOS). penelitian ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Realyta (2007), yang mengatakan bahwa ada 

ketekutan untuk sukes (fear of sukses) dalam diri 
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seorang wanita, hal ini dikarenakan adanya 

konsekuensi-konsekuensi negatif sehubungan 

dengan keberhasilan wanita antara lain penolakan 

lingkungan dan kehilangan feminitas. Menurut  

Horner (dalam Retnoningrum 2009) FoS (Fear of 

Success) sebagai suatu disposisi yang terpendam 

dan bersifat stabil dari kepribadian yang didapat 

individu pada awal kehidupan berkaitan dengan 

Gender. Sehingga ketakutan akan sukses berkaitan 

dengan  proses sosialisasi yang diperoleh individu 

sejak awal kehidupan  yaitu sejak individu 

mengenal standar-standar identitas peran sebagai 

wanita karir. Marshal (Kusumastuti, 1999) 

mengemukakan bahwa ketakutan akan sukses 

sebagai sumber motivasi yang mendorong 

penolakan yang timbul kerena kesuksesan yang 

secara potensial akan ditolak masyarakat atau 

kehilangan feminism dan bisa juga kedua-duanya. 

Selain itu juga ketakutan untuk sukses tidak 

terlepas dari budaya di Nusa Tenggara Timur yang 

memandang laki-laki lebih utama dari perempuan 

sehingga semua tanggung jawab domestik atau 

urusan rumah tangga di kerjakan oleh perempuan, 

sehingga ketika dalam karir di berikan tugas dan 

tanggung jawab yang besar sering kali perempuan 

menolak untuk menerima itu.  

 

 


