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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Z. Data normalitas 

ditunjukan apabila p > 0,05 dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Pada konflik peran ganda diperoleh nilai K-S Z = 0,725 (nilai 

p > 0,05), yang berarti data konflik peran ganda memiliki 

distribusi normal  

b. Pada subjective well being diperoleh nilai K-S Z = 0,659 (nilai 

p > 0,05), yang berarti data subjective well being memiliki 

distribusi normal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing data penelitian memiliki distribusi normal, maka 

asumsi normalitas dari penelitian ini terpenuhi. 

 

2. Uji Linearitas  

Hasil uji linearitas terhadap skala konflik peran ganda dan 

skala subjective well being menunjukan Flinier rxy  sebesar 5,141 

dengan p < 0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan linier 

antara konflik peran ganda dan subjective well being pada wanita 

karir berstatus menikah. 
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B. Uji Hipotesis 

Uji Korelasi Product Moment dari Pearson memberikan hasil 

nilai rxy = -0,427 (nilai p < 0,05) yang berarti ada hubungan negatif 

antara konflik peran ganda dengan subjective well being pada wanita 

karir berstatus menikah. Artinya semakin rendah konflik peran ganda 

pada wanita karir maka semakin tinggi subjective well being. Begitu 

pula sebaliknya, semakin tinggi konflik peran ganda pada wanita karir 

maka semakin rendah subjective well being. Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson didapati bahwa rxy = -

0,427 dengan p < 0,05. Dengan demikian hipotesis dapat diterima 

yaitu terdapat hubungan negatif antara konflik peran ganda dengan 

subjctive well being pada wanita karir berstatus menikah. Artinya 

semakin rendah konflik peran ganda pada wanita karir maka semakin 

tinggi subjective well being. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi 

konflik peran ganda pada wanita karir maka semakin rendah 

subjective well being. 

Hasil dari penelitian ini, yaitu adanya hubungan negatif antara 

konflik peran ganda dengan subjective well being sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pratiwi dan 

Nurtjahjanti (2014, h.1-9) yang membuktikan adanya hubungan 
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negatif yang signifikan antara konflik peran ganda dengan subjective 

well being.  

Tinggi maupun rendahnya konflik peran ganda yang dimiliki 

pada wanita karir berstatus menikah ternyata juga dapat memengaruhi 

subjective well being wanita tersebut. Bila wanita karir merasa 

memiliki konflik peran ganda akibat tekanan pekerjaan mengganggu 

peran dalam keluarga wanita karir maka pada akhirnya dapat 

memengaruhi subjective well beingnya. Sebagai contoh, berdasarkan 

waktu misalnya wanita karir memiliki jam kerja yang panjang, lembur 

dan jam kerja yang kurang fleksibel akan membuat wanita tersebut 

kekurangan waktu dalam memenuhi tuntutan keluarga. Berdasarkan 

ketegangan yang terjadi antara pekerjaan dan keluarga misalnya 

seorang wanita karir yang mendapat tekanan pada pekerjaan dan 

seharian bekerja pasti akan merasakan kelelahan. Hal tersebut 

menyebabkan wanita karir kesulitan dalam melakukan pekerjan 

rumah dan mengurus keluarga. Berdasarkan pola perilaku misalnya 

dalam pekerjaannya wanita karir diharapkan untuk memiliki emosi 

yang stabil, objektif dan mampu mengambil keputusan tanpa ragu, 

sedangkan ketika berada dirumah wanita tersebut diharapkan menjadi 

orang yang mengayomi, hangat, dan pasif. Bila wanita karir tersebut 

tidak dapat menyesuaikan perilaku dengan berbagai peran maka tidak 

dipungkiri akan terjadi konflik peran ganda.  

Konflik peran ganda yang terjadi pada wanita karir akan 

memengaruhi dua aspek dari subjective well being pada hidupnya 

yaitu kepuasan hidup dan afektif. Seperti yang dijelaskan berdasarkan 
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hasil meta-analisis dari  Kossek dan Ozeki (dalam Dixon dan Sagas, 

2007, h.239) yang menunjukan bahwa ada pengaruh negatif antara 

konflik peran ganda dengan kepuasan hidup. Selain kepuasan hidup, 

aspek lain yang mendapat pengaruh dari konflik peran ganda adalah 

afektif khususnya afek negatif pada seseorang. Hal tersebut diketahui 

berdasarkan kesimpulan dari Ilies, dkk (2007, h.1376) bahwa afek 

negatif yang timbul pada pekerjaan dan keluarga berasal dari 

seseorang yang mempunyai konflik peran ganda. 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu, 

seperti penelitian Chang dan Lu ( dalam Pratiwi dan Nurtjahjanti, 

2014, h.6) yang mengemukakan bahwa konflik peran ganda serta 

pekerjaan dengan lingkungan kerja yang tidak mendukung, memiliki 

tuntutan yang tinggi, rendahnya dukungan dari atasan dan rekan kerja, 

tingginya mobilitas pekerjaan, dan pola atau jam kerja yang tidak 

teratur dapat menurunkan tingkat subjective well being individu dan 

individu akan merasa afek-afek yang negatif seperti rasa cemas, takut, 

dan khawatir akan muncul. 

Sumbangan efektif konflik peran ganda pada subjective well 

being pada wanita karir berstatus menikah adalah sebesar 18,3%. 

Hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat konsistensi variabel pada 

subjective well being sebesar 18,3% dapat diprediksi oleh variabel 

konflik peran ganda, sisanya 81,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Dapat dilihat dari hasil Mean Hipotetik (MH) subjective well 

being adalah sebesar 60 dengan SDh= 26,67 dan Mean Empirik (ME) 
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adalah sebesar 87,44 dengan SDe= 8,382. Jika dibandingkan dengan 

ME, maka dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini rata-rata subjective 

well being pada subjek tergolong sedang.  

Hasil Mean Hipotetik (MH) konflik peran ganda pada wanita 

karir adalah sebesar 63 dengan SDh= 24 dan Mean Empirik (ME) 

adalah sebesar 50,16 dengan SDe= 11,639. Jika dibandingkan dengan 

ME, maka dapat dilihat bahwa pada penelitian ini rata-rata konflik 

peran ganda pada wanita karir yang menjadi subjek tergolong sedang.  

Pada penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan-

kelemahan yang dapat memengaruhi hasil dari penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Subjek yang bervariasi dari segi demografi dan lingkungan. 

Contohnya subjek pada penelitian ini memiliki perbedaan pada 

tekanan kerja yang didapatkan, sehingga konflik peran ganda yang 

muncul juga memiliki tingkat yang berbeda-beda. 

2. Karena berbeda tempat dan melalui perantara, peneliti tidak dapat 

mengawasi pengisian skala, sehingga kemungkinan subjek bekerja 

sama dalam menjawab item-item di dalam skala tak terhindarkan. 

3. Tidak menambahkan jabatan yang sedang dipegang pada 

karateristik subjek, karena menurut Manheim dan Schiffrin (dalam 

Bedeian dkk, 1988, h.476) menyebutkan bahwa konflik peran 

ganda yang mengakibatkan stress pada wanita karir berasal dari 

wanita yang memegang jabatan pada pekerjaannya. Tidak 

dipungkiri bahwa semakin tinggi jabatan yang dipegang maka 



44 
 

 

 

tanggung jawab untuk membuat keputusan akan semakin besar 

dan menimbulkan konflik peran ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




