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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan memberikan hasil 

sebagai berikut: 

a. Pada work-family conflict diperoleh nilai Z K-S = 0,509 (nilai p > 

0,05), yang berarti data work-family conflict memiliki distribusi 

normal.  

b. Pada dukungan sosial suami diperoleh nilai Z K-S = 0,844 (nilai 

p > 0,05), yang berarti data dukungan sosial suami memiliki 

distribusi normal. 

Hasil uji normalitas yang ada di atas menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel memiliki distribusi normal sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tergantung. 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan Uji F dan diperoleh hasil 

nilai F = 5,967 (nilai p < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan linier antara dukungan sosial suami dengan work-family 
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conflict pada wanita yang bekerja dibagian administrasi Universitas, 

sehingga asumsi linieritas terpenuhi. 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji korelasi product moment memberikan hasil nilai rxy = -0,342 

(nilai p<0,01), yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial suami dengan work-family conflict pada wanita 

yang bekerja dibagian administrasi Universitas. Semakin tinggi 

dukungan sosial suami maka semakin rendah work-family conflict, dan 

sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima. 

 

C. Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan bahw hipotesis yang diajukan 

diterima, yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial suami dengan work-family conflict pada wanita yang 

bekerja dibagian administrasi Universitas. Semakin tinggi dukungan 

sosial suami maka semakin rendah work-family conflict, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Namayandeh, dkk (2010)) 

dan Rittippant, dkk (2011) bahwa dukungan suami merupakan faktor 

yang mempengaruhi work-family conflict. Adanya dukungan dan 

bantuan yang diberikan suami akan memberikan kesempatan kepada 

istri untuk mengembangkan karirnya dan memberikan rasa aman bagi 

istri untuk berkarir, sehingga keadaan ini dapat mengurangi munculnya 

sumber work-family conflict. 
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Terdapatnya dukungan sosial dari suami dapat menurunkan 

work-family conflict karena empati, kesediaan mendengarkan keluh 

kesah pasangan, ungkapan kasih sayang, nasehat, dan kepedulian 

terhadap kesejahteraan pasangan, akan meningkatkan self-efficacy 

individu baik di rumah maupun di tempat kerja sehingga menurunkan 

work-family conflict (Namayandeh, dkk., 2010, h.534-540). Selain itu, 

dukungan sosial yang diberikan suami akan membuat istri tidak merasa 

sendirian dalam menganggung beban (Rittippant, dkk., 2011, h.64-68). 

Terdapatnya dukungan sosial dari suami dapat menurunkan 

work-family conflict karena ungkapan hormat atau penghargaan positif 

untuk orang tersebut, dorongan untuk maju atau persetujuan dengan 

gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif dengan orang 

lain, akan membuat istri merasa dihargai dan merasa apa yang dilakukan 

memang pantas untuk diperjuangkan (Rittippant, dkk., 2011, h.64-68). 

Kondisi ini secara otomatis akan menurunkan sumber konflik sehingga  

work-family conflict menjadi rendah. 

Terdapatnya dukungan sosial dari suami dapat menurunkan 

work-family conflict karena bantuan suami dalam mengurus pekerjaan 

rumah tangga dan merawat anak, akan menurunkan beban tuntutan 

keluarga sehingga memungkinkan individu mencurahkan lebih banyak 

waktu untuk bekerja (Namayandeh, dkk., 2010, h.534-540). Kondisi ini 

secara otomatis akan menurunkan sumber konflik sehingga  work-family 

conflict menjadi rendah. 

Terdapatnya dukungan sosial dari suami dapat menurunkan 

work-family conflict karena pemberian nasehat, saran-saran, petunjuk, 
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dan umpan balik, akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

individu, serta meningkatkan keterbukaan suami istri. Hal tersebut juga 

akan meningkatkan self-efficacy dan keterbukaan istri baik di rumah 

maupun di tempat kerja sehingga menurunkan work-family conflict 

(Namayandeh, dkk., 2010, h.534-540) 

Selanjutnya hasil analisis korelasi antara bentuk-bentuk 

dukungan sosial suami dengan  indikator work-family conflict diperoleh 

hasil bahwa dukungan instrumental memiliki koefisien korelasi yang 

paling tinggi. Sebaliknya, dukungan penghargaan memiliki koefisien 

korelasi yang paling rendah.  

Hasil di atas memperlihatkan bahwa dukungan penghargaan 

dianggap sebagai bentuk dukungan suami yang paling nyata 

memberikan kontribusi untuk berkurangnya work-family conflict, 

sedangkan dukungan penghargaan dianggap tidak memberikan 

kontribusi untuk berkurangnya work-family conflict. Penjelasan yang 

dapat dipergunakan untuk menerangkan keadaan ini antara lain faktor 

budaya. Budaya Indonesia, terutama di Jawa masih menekankan bahwa 

sehebat apapun wanita (karier dan penghasilan) tetaplah istri dan ibu 

yang harus mengurus keadaan rumah. Padahal urusan rumah tangga 

sangat kompleks serta membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Oleh 

karena itu, keterlibatan suami dalam mengurus rumah tangga, seperti 

membersihkan rumah, mengurus anak, dsb, dapat mengurangi 

munculnya work-family conflict karena ketika wanita ada tekanan 

pekerjaan maka wanita tersebut dapat berkonsentrasi terhadap 

pekerjaannya, tanpa dipengaruhi oleh masalah mengurus rumah. 
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Secara khusus, korelasi antara bentuk-bentuk dukungan sosial 

suami dengan time-based conflict diperoleh hasil bahwa hanya 

dukungan instrumental dan dukungan  informatif yang berkorelasi 

secara signifikan, sedangkan dukungan emosional dan dukungan 

penghargaan berkorelasi namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hanya dukungan emosional dan dukungan informatif yang 

berpengaruh nyata terhadap time-based conflict. Penjelasan untuk 

menerangkan hal ini adalah ketika individu menghadapi konflik yang 

disebabkan oleh tekanan waktu maka individu lebih membutuhkan 

bantuan nyata dan bantuan informasi supaya dapat segera mengatasi 

konflik yang dihadapi.  

Korelasi antara bentuk-bentuk dukungan sosial suami dengan 

strain-based conflict diperoleh hasil bahwa semua bentuk dukungan 

sosial suami (emosional, penghargaan, instrumental, dan informatif) 

berkorelasi secara signifikan terhadap strain-based conflict. Adapun 

koefisien korelasi paling tinggi terdapat pada dukungan emosional dan 

korefisien korelasi paling rendah terdapat pada dukungan penghargaan. 

Penjelasan dari hal ini antara lain bahwa ketika individu menghadapi 

konflik karena terdapatnya tekanan pekerjaan-keluarga, maka hal 

tersebut akan mempengaruhi kondisi emosional. Oleh karena itu adanya 

dukungan emosional akan mampu menurunkan tekanan emosional yang 

dirasakan oleh individu sehingga strain-based conflict menurun. 

Korelasi antara bentuk-bentuk dukungan sosial suami dengan 

behavior-based conflict diperoleh hasil bahwa semua bentuk dukungan 

sosial suami (dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 
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instrumental, dan dukungan informatif) berkorelasi secara signifikan 

terhadap behavior-based conflict. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, 

dan dukungan informatif yang mampu mengurangi munculnya 

behavior-based conflict.  Adapun bentuk dukungan sosial suami yang 

memberikan pengaruh paling besar adalah dukungan informatif, 

sedangkan yang memberikan pengaruh paling kecil adalah dukungan 

penghargaan. Penjelasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal 

ini antara lain behavior-based conflict seringkali terjadi karena 

ketidaktahuan berperilaku yang benar. Oleh karena itu adanya informasi 

dapat membantu individu untuk mengelola perilakunya dengan efektif 

sehingga behavior-based conflict menurun. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan penelitian, seperti 

terdapatnya kesibukan subjek dalam bekerja sehingga skala ditinggal. 

Hal ini menyebabkan peneliti sulit mengetahui reaksi subjek dalam 

mengerjakan skala penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas 

pada karyawan bagian administrasi universitas yang berjenis kelamin 

perempuan. Padahal work-family conflict juga dapat dialami oleh laki-

laki dan jenis pekerjaan lainnya. 
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