
  
 

  
 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan pengujian skala atau alat ukur penelitian. Data 

yang diperoleh terlebih dahulu diuji asumsi sebagai syarat untuk dapat 

dilakukan analisa data. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas sebaran 

variabel penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan 

variabel tergantung. Adanya variabel dengan sebaran yang normal dan 

adanya hubungan linier antara variabel bebas dan tergantung merupakan 

syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian nilai r yang diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik 

korelasi (Hadi, 2000, h. 32). 

Sebelum dianalisis, item yang telah dibersihkan dari butir – butir 

yang tidak valid terlebih dahulu diuji asumsi untuk mengetahui 

kenormalan sebaran item dan kelinieran hubungan antar variabel. 

Dengan kata lain tujuan dilakukan uji asumsi adalah untuk mengetahui 

apakah data yang terkumpul memenuhi persyaratan untuk dianalisis 

statistik dengan menggunakan teknik korelasi product moment. 

 

 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Perhitungan uji normalitas, dengan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) Window Release 13.0, dengan 

teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa : 

1) Skor variabel ketakutan akan sukses memiliki nilai Kolmogorov 

Smirnov  Z sebesar 0,971 dengan p > 0,05. Hal ini berarti 

bahwa skor variabel ketakutan akan kesuksesan berdistribusi 

normal dan memenuhi syarat uji asumsi normalitas. 

2) Skor variabel orientasi peran jenis tradisional memiliki 

Kolmogorov Simrnov Z sebesar 0,586 dengan p > 0,05. Hal ini 

berarti skor variabel orientasi peran jenis tradisional 

berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji asumsi 

normalitas.  

3) Skor variabel situasi kompetisi kerja memiliki nilai 

Kolmogorov Simrnov Z sebesar 0,973 dengan p > 0,05. Hal ini 

berarti skor variabel situasi kompetisi kerja berdistribusi normal 

dan memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linieritas dengan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Window Release 13.0. Pengujian linieritas 

dilakukan terhadap dua model hubungan yaitu hubungan antara 

   

  



  
 

  
 
 

ketakutan akan kesuksesan dengan orientasi peran jenis tradisional 

dan situasi kompetisi kerja. 

1) Hubungan antara orientasi peran jenis tradisional dengan 

ketakutan akan kesuksesan menunjukkan bahwa hubungan 

tersebut membentuk garis linier dimana diperoleh nilai Flinier 

sebesar 19,050 dengan p < 0,01. 

2) Hubungan antara situasi kompetisi kerja dengan ketakutan akan 

kesuksesan menunjukkan bahwa hubungan tersebut membentuk 

garis linier dengan nilai Flinier sebesar 8,131 dengan p < 0,05. 

 

2. Uji Hipotesis (Analisis Data Penelitian) 

Analisis data dalam rangka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Window Release 13.0, dengan Linear Regression. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini terdiri dari 1 hipotesis mayor dan 2 

hipotesis minor. 

a. Hipotesis mayor 

Hasil pengujian hipotesis mayor dilakukan dengan melihat 

nilai Korelasi berganda yaitu sebesar R = 0,578 dengan nilai uji nilai 

F dari model regresi berganda sebesar F = 16,277 dengan p < 0,01. 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara 

orientasi peran jenis tradisional dan situasi kompetisi kerja dengan 

ketakutan akan kesuksesan. Hal ini berarti Hipotesis mayor diterima. 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

b. Hipotesis minor  

Hipotesis minor dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan korelasi product moment. Hasil pengujian diperoleh 

sebagai berikut : 

1) Hasil perhitungan koefisien korelasi antara orientasi peran jenis 

tradisional dengan ketakutan akan kesuksesan diperoleh nilai 

korelasi sebesar r = 0,473 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan 

ada hubungan yang sangat signifikan antara orientasi peran jenis 

tradisional dengan ketakutan akan kesuksesan. Dengan demikian 

hipotesis minor 1 penelitian ini dapat diterima 

2) Hasil perhitungan koefisien korelasi antara situasi kompetisi 

kerja dengan ketakutan akan kesuksesan diperoleh nilai korelasi 

sebesar r = 0,331 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara situasi kompetisi 

kerja dengan ketakutan akan kesuksesan. Dengan demikian 

hipotesis minor 2 penelitian ini dapat diterima. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis mayor menunjukkan nilai Korelasi berganda 

yaitu sebesar R = 0,578 dengan nilai uji F dari model regresi berganda 

sebesar F = 16,277 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan ada hubungan 

yang sangat signifikan antara orientasi peran jenis tradisional dan situasi 

kompetisi kerja dengan ketakutan akan kesuksesan.  

Hasil penelitian di atas sesuai dengan faktor–faktor yang 

menyebabkan ketakutan akan sukses diantaranya adalah orientasi peran 

   

  



  
 

  
 
 

jenis tradisional dan situasi kompetisi kerja. Dikatakan oleh Dowling 

(1995, h. 33 – 35), berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika Serikat 

bahwa pada masa ini wanita yang menikah dan hidup bersama suami 

separuh diantaranya masih lebih suka tinggal di depan perapian dapur. 

Banyak wanita yang mencapai sejumlah keberhasilan di bidang karir 

dan pekerjaan namun tetap merasa tidak aman. Hal ini diperkuat lagi 

dengan anggapan apabila seorang isteri lebih sukses dari suami dalam 

karier dan pekerjaan akan membuat suami dipandang rendah oleh 

masyarakat. 

Ketakutan akan sukses pada ibu bekerja dianggap sebagai 

ketakutan yang dialami oleh wanita karena takut menyimpang dari 

standar peran jenis wanita. Hal demikian sering terjadi pada ibu bekerja 

dengan orientasi peran jenis tradisional karena adanya stereotipe bahwa 

peran utama seorang ibu adalah di dalam rumah tangga, untuk mengurus 

suami dan mengurus anak sehingga tidak jarang ibu bekerja yang 

kurang setuju untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. 

Penolakan ibu bekerja untuk berkarir lebih tinggi ini disebabkan ada 

sejumlah konsekuensi yang harus ditanggungnya misal saja jika 

mendapatkan jabatan yang lebih tinggi maka tanggung jawab terhadap 

pekerjaan akan semakin berat. Di sisi lain ibu tetap harus melaksanakan 

serangkaian tugas sebagai ibu atau isteri misal saja harus menemani 

anak belajar, mengerjakan PR, menyiapkan keperluan suami, dan lain – 

lain.  

Ketakutan akan sukses pada wanita juga disebabkan karena 

situasi yang kompetitif, hal ini sesuai dengan pernyataan Horner (1978, 

   

  



  
 

  
 
 

h.50–61) bahwa ketakutan akan sukses lebih kuat dalam situasi yang 

kompetitif atau penuh dengan persaingan. Ibu bekerja cenderung 

menghindar dari situasi yang penuh dengan kompetisi karena kompetisi 

identik dengan maskulinitas. 

Keadaan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Karabenick & Marshall (2004, h.220) bahwa prestasi yang berorientasi 

tugas yang bersifat kompetitif dan agresif membuat wanita merasa tidak 

nyaman untuk melakukan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan 

pencapaian prestasi yang tampak tidak feminim dan dapat menyebabkan 

penolakan sosial. Persaingan pada pria tampak menimbulkan konflik 

menurut wanita, sehingga hal tersebut dapat menurunkan penampilan 

kerja seorang ibu. Menurut Dowling (1995, h.40) sejumlah wanita 

memprotes tentang persaingan dalam dunia pekerjaan laki–laki dan 

menolak untuk ikut berprestasi di dalam pekerjaan tersebut.     

Sumbangan Efektif (SE) dari variabel penelitian orientasi peran 

jenis tradisional dan situasi kompetisi kerja yang dihasilkan sebesar 

33,4% menunjukan bahwa pengaruh orientasi peran jenis tradisional dan 

situasi kompetisi kerja pada ketakutan akan sukses pada ibu bekerja 

cukup besar. Sementara itu Sumbangan relatif (SR) faktor orientasi 

peran jenis tradisional terhadap ketakutan akan sukses sebesar 22,4% 

dan Sumbangan Relatif (SR) faktor situasi kompetisi kerja terhadap 

ketakutan akan sukses sebesar 11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

faktor orientasi peran jenis tradisional memberikan sumbangan yang 

relatif lebih besar terhadap kemunculan ketakutan akan sukses daripada 

faktor situasi kompetisi kerja. Pengaruh faktor – faktor lain terhadap 

   

  



  
 

  
 
 

ketakutan akan sukses pada ibu bekerja sebesar 66,6%. Faktor – faktor 

tersebut antara lain dukungan sosial, konteks sosial budaya, usia dan 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, konflik peran ganda dan karakteristik 

pekerjaan. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara orientasi peran jenis 

tradisional dengan ketakutan akan kesuksesan diperoleh nilai korelasi 

sebesar r = 0,473 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara orientasi peran jenis tradisional 

dengan ketakutan akan kesuksesan.  

Semakin tradisional orientasi peran jenis yang dimiliki ibu 

bekerja maka akan semakin mengalami ketakutan akan sukses dan 

sebaliknya semakin rendah orientasi peran jenis tradisional seorang ibu 

bekerja maka semakin tidak mengalami ketakutan akan sukses. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Zuckermann dan Wheeler (1975, 

h.98) bahwa ketakutan akan sukses lebih umum dialami oleh wanita 

dalam hal ini adalah seorang ibu dengan paham peran jenis tradisional 

karena pada paham ini wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah 

lembut, halus, sabar, dan ingin dilindungi sehingga dalam rumah tangga 

wanita lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik yang 

berkaitan dengan kerumahtanggaan dan pengasuhan anak. Sedangkan 

laki – laki atau suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan publik 

diantaranya mencari nafkah di luar rumah. Apabila seorang ibu bekerja 

di luar rumah sebagai wanita karir maka tanggung jawab terhadap 

pekerjaan domestik akan tetap berada ditangannya. Keinginan ibu untuk 

berperan aktif dan seimbang pada kedua peran tersebut secara terus – 

   

  



  
 

  
 
 

menerus bukan hal yang mudah. Pada suatu saat ibu akan merasa lelah 

sehingga muncul ketakutan akan sukses, ibu menjadi takut ketika akan 

dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi atau bahkan kadang ada 

yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja.   

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara situasi kompetisi 

kerja dengan ketakutan akan kesuksesan diperoleh nilai korelasi sebesar 

r = 0,331 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

positif yang sangat signifikan antara kompetisi kerja dengan ketakutan 

akan kesuksesan. Semakin tinggi situasi kompetisi kerja maka semakin 

tinggi pula ketakutan akan sukses yang dialami oleh ibu bekerja dan 

sebaliknya semakin rendah situasi kompetisi kerja maka semakin rendah 

pula ketakutan akan sukses. 

Keadaan ini sesuai dengan pernyataan Horner (1978, h.50–61) 

bahwa ketakutan akan sukses lebih kuat dalam situasi yang kompetitif 

atau penuh dengan persaingan. Hal ini terjadi karena wanita secara 

tradisional memang diajarkan untuk mengembangkan afeksi, kedekatan 

dengan orang lain, dan kurang diajarkan untuk bersaing. 

Selaras dengan pendapat Horner tersebut diatas, Karabenick & 

Marshall mengemukaan bahwa (2004, h.220) bahwa prestasi yang 

berorientasi tugas yang bersifat kompetitif dan agresif membuat wanita 

merasa tidak nyaman untuk melakukan perilaku-perilaku yang 

berhubungan dengan pencapaian prestasi yang tampak tidak feminim 

dan dapat menyebabkan penolakan sosial. Persaingan pada pria tampak 

menimbulkan konflik menurut wanita, sehingga hal tersebut dapat 

menurunkan penampilan kerja seorang ibu. Menurut Dowling (1995, 

   

  



  
 

  
 
 

h.40) sejumlah wanita memprotes tentang persaingan dalam dunia 

pekerjaan laki–laki dan menolak untuk ikut berprestasi di dalam 

pekerjaan tersebut.     

Hasil perhitungan koefisien korelasi antar variabel orientasi peran 

jenis tradisional dengan variabel situasi kompetisi kerja yaitu sebesar 

0.000 artinya tidak ada korelasi antara variabel orientasi peran jenis 

tradisional dengan variabel situasi kompetisi kerja sehingga dapat 

dikatakan antara variabel orientasi peran jenis tradisional dengan 

variabel situasi kompetisi kerja tidak saling mempengaruhi, sehingga 

dapat digunakan sebagai predictor secara bersamaan terhadap ketakutan 

akan sukses. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ketakutan akan sukses 

pada ibu bekerja mean empiriknya sebesar 61,01 dan mean hipotetiknya 

sebesar 70, dengan standar deviasi hipotetik 17. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ketakutan akan sukses pada ibu bekerja tergolong 

sedang, artinya ketakutan akan sukses yang ada pada ibu bekerja berada 

pada taraf yang sedang atau normal. Ibu bekerja tidak terlalu mengalami 

ketakutan akan sukses, tetapi juga bukan berarti berani menghadapi 

kesuksesan. Hal ini dimungkinkan karena dalam bekerja ibu bekerja 

hanya menjalani pekerjaannya dengan apa adanya, tanpa suatu ambisi.  

Pada orientasi peran jenis tradisional mean empiriknya sebesar 

72,24 dan mean hipotetiknya sebesar 85, dengan standar deviasi 

hipotetik 20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa orientasi peran jenis 

tradisional tergolong sedang, artinya orientasi peran tradisional yang 

terjadi pada ibu bekerja cukup seimbang, unsur stereotipe peran jenis 

   

  



  
 

  
 
 

tradisional terjadi dengan rata – rata kuantitas yang hampir sama. Ibu 

bekerja menyadari professionalisme kerja meskipun dalam dirinya ada 

sisi ketradisionalan wanita. Ibu bekerja bisa memisahkan antara peran di 

kantor sebagai pegawai dengan peran di rumah sebagai isteri atau ibu. 

Sehingga meskipun bekerja ibu tetap bisa memainkan kedua peran 

tersebut dengan baik. Ketika berada di kantor ibu diharuskan berperan 

sebagai pegawai yang terikat pada peraturan perusahaan, akan tetapi 

ketika ibu berada di rumah ibu secara otomatis akan berperan sesuai 

dengan sebagaimana layaknya ibu atau isteri yang baik, sesuai dengan 

norma – norma tradisional yang berlaku di masyarakat. Misalkan saja 

ketika ada pekerjaan yang membuat ibu harus pulang hingga larut 

malam, ibu tetap harus bersedia memenuhi kewajibannya sebagai 

pekerja meskipun memiliki anak yang masih kecil. Akan tetapi ketika 

berada di rumah ibu akan mendampingi anak belajar, mendampingi 

suami, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan 

untuk keluarga, dan lain–lain. Hal ini juga dimungkinkan karena 

pandangan wanita saat ini mulai tertuju pada pandangan sederajat atau 

egalitarian, selain itu juga dipengaruhi oleh kesetaraan gender.  

Sementara itu situasi kompetisi kerja mempunyai mean empirik 

sebesar 38,84 dan mean hipotetiknya sebesar 35, dengan standar deviasi 

hipotetik sebesar 8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa situasi kompetisi 

kerja yang terjadi tergolong sedang, artinya aspek – aspek kompetisi 

kerja yang berlaku dalam perusahaan  cukup efektif.    

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari ada beberapa kelemahan 

yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

   

  



  
 

  
 
 

1. Item – item yang terlalu banyak, khususnya untuk item orientasi 

peran jenis tradisional menyebabkan ibu merasa jenuh dan malas 

membaca item – item pada skala penelitian. Selain itu ibu bekerja 

memiliki waktu luang yang sangat minim. Hal ini membuat ibu 

bekerja terkesan kurang cermat dalam mengisi skala sehingga 

jawaban yang diberikan mungkin kurang menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan try out terpakai sehingga 

dimungkinkan ada subjek yang belum memahami maksud isi 

pernyataan dengan benar.  

3. Dalam pembuatan angket ini terdapat kekurangan yaitu berisi 

mengenai tingkat kompetisi kerja yang dimiliki oleh subjek 

penelitian seharusnya akan lebih tepat jika angket berisi tentang 

situasi kompetisi kerja yang sedang dihadapi oleh subjek penelitian, 

sehingga pada peneliti selanjutnya perlu memperhatikan hal tersebut 

jika menggunakan skala ini. 
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