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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan 

dalam penelitian ini bahwa: 

1. Dari hasil analisis yang dilakukan maka pengaruh 

yang diberikan Dukungan Organisasi Terhadap 

Work Family Conflict (WFC) pada wanita karir di 

Kota Kupang tidak signifikan atau dengan kata lain 

Dukungan Organisasi tidak berpengaruh terhadap 

Work Family Conflict (WFC).  

2. Ada pengaruh Dukungan Sosial terhadap Work 

Family Conflict (WFC) pada wanita karir di Kota 

Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh yang dihasilkan signifikan. Semakin 

tinggi Dukungan sosial maka semakin Rendah 

Work family Conflict (WFC), yang berarti bahwa 

semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh 

kelaurga dan juga dukungan dari rekan kerja maka 

kemungkinan untuk terjadinya Work family conflict 

akan rendah, dan sebaliknya ketika dukungan yang 

diberikan rendah, maka kemungkinan lebih besar 

untuk terjadinya Work family conflict. 

3. Terdapat pengaruh Self Efficacy terhadap Work 

Family Conflict (WFC) pada Wanita Karir di Kota 

Kupang. Hasil penelitian yang dilakukan 
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menunjukkan pengaruh yang signifikan dari self 

efficacy terhadap WFC. Semakin tinggi Self Efficacy, 

semakin tinggi pula WFC. 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa 

ada pengaruh Work family conflick (WFC) terhadap 

Fear Of Success (FOS) wanita karir di kota kupang. 

Pengaruh yang diberikan signifikan sehingga 

semakin tinggi WFC, maka semakin tinggi pula 

FOS. artinya semakin banyak WFC maka semakin 

tinggi pula ketakutan untuk sukses atau Fear of 

Success dari wanita karir di Kota Kupang.  

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritis  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka 

beberapa implikasi teoritis terkait dengan penelitian 

adalah: 

1. Dukungan Organisasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap Work family conflict atau pengaruh 

yang diberikan tidak signifikan, sehingga 

penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aurilia Triani 

Aryaningtyas (2012), dan penelitian dari 

Rabinowitz & Hall (1977), yang menyatakan 

suatu jenis pekerjaan atau situasi dalam 

lingkungan kerja akan mempengaruhi orang 

tersebut makin terlibat atau tidak dalam 

pekerjaannya.  
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2. Dukungan Sosial berpengaruh signifikan 

terhadap Work Family Conflict (WFC). Penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Murtiningrum (2005), dan Thomas & Ganster 

(1995) yang menyatakan bahwa dukungan 

keluarga dapat membantu menurunkan stress 

kerja yang disebabkan karena Work Family 

Conflict.  

3. Self Efficacy berpengaruh terhadap Work Family 

Conflict berarti bahwa hasil penelitian variable 

ini di terima atau signifikan. Eysienck (dalam 

Feist & Feist, 2008) 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.  

4. Ada pengaruh yang signifikan dari Work Family 

Conflict (WFC) terhadap Fear of Success (FOS). 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Realyta (2007),  Horner (dalam 

Puji R. 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 
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sosialisasi yang diperoleh individu sejak awal 

kehidupan  yaitu sejak individu mengenal 

standar-standar identitas peran sebagai wanita 

karir.  

5.2.2 Implikasi Terapan 

1. Bagi Instansi-instasi di Kota Kupang, lebih 

memberikan perhatian pada peran gender 

antara karyawan laki-laki dan perempuan. 

Khususnya memberikan motivasi terhadap 

wanita karir untuk bersaing meningkatkan 

jenjang karir dengan karyawan laki-laki dan 

memberikan jenis pekerjaan pada wanita 

karir yang selama ini hanya dilakukan oleh 

karyawan laki-laki sehingga wanita karir 

dapat menunjukkan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki yang selama ini belum 

terekspos keluar dan memberikan akses yang 

sama besar dengan laki-laki tentunya akan 

menguntungkan bagi instansi terkait. Serta 

memberikan suatu wadah untuk menampung 

aspirasi wanita karir terhadap kemajuan Kota 

Kupang. 

2. Bagi Wanita Karir, dapat semakin menekan 

atau menghilangkan rasa FoS (Fear of 

Success) dalam meningkatkan karir dan 

menghilangkan rasa tidak percaya diri karena 

rasa ketidakmampuan didalam diri sendiri 

ketika harus bersaing dengan laki-laki. 



85 
 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini masih memiliki 

kelemahan dikarenakan adanya beberapa 

keterbatasan, antara lain : Penelitian ini hanya 

dilakukan pada wanita yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri. Kemungkinan hasil dan temuan 

yang di dapat akan berbeda jika penelitian ini 

dilakukan pada sektor wilayah kerja yang lain.  

 

5.4 Agenda Penelitian Mendatang 

terkait dengan keterbatasan penelitian di 

atas, ada beberapa pengembangan yang dapat 

dilakukan dalam penelitian-peneltian selanjutnya. 

Agenda penelitian yang akan datang antara lain 

masih perlu dilakukan penelitian pada aspek yang 

sama pada sektor kerja yang berbeda seperli pada 

wanita yang bekerja di peruhasan dan juga di 

kantor-kantor swasta. Selain itu dapat dilakukan 

uji ulang penelitian ini dengan menambahkan 

variable-variabel lain yang berpengaruh dan belum 

digunakan dalam penelitian ini atau dengan 

menggunakan metode yang berbeda untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik dan hasil 

yang lebih akurat. 

 


