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ABSTRACT 

The objectives of this research are to find out the influence of career development to 

work-family conflict and fear of success, and its impact on performance of women employees 

at Tasikmalaya’s government. 

The used method in this research was survey method. 152 respondents from 21 

institutions located at Tasikmalaya were chosen. The way of data collecting used questioner.   

Data was then analyzed using Structural Equation Modeling with Generalized 

Structured Component Analysis. The results of this research showed that there was not a 

significant influence of career development to women’s performance. Career development 

has no a significant influence to women’s performance through work-family conflict, 

similarly career development has no a significant influence to women’s performance through 

fear of success. Work-family conflict has a negative and significant influence to women’s 

performance, but fear of success has no a significant influence to women’s performance. 

Career development has a positive and significant influence to fear of success, then fear of 

success has a positive and significant influence to work-family conflict, and then work-family 

conflict has a negative and significant influence to women employee’s performance. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi/perusahaan merupakan aset 

yang paling berharga, sehingga perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta 

keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan pencapaian tujuan 

organisasi. Salah satu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional ini 

adalah menyelenggarakan pengembangan karir. Menurut Byars dan Rue (2003: 257), 
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pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan yang merupakan suatu 

upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusianya dengan 

menyelaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi.  

Pengembangan karir yang dilakukan organisasi terbuka untuk semua karyawan, baik 

pria maupun wanita. Namun ada kecenderungan bahwa pengembangan karir merupakan 

dilema bagi kaum wanita. Dua hal yang sering terdengar adalah munculnya work-family 

conflict (konflik pekerjaan-keluarga) dan fear of success (ketakutan akan kesuksesan) pada 

wanita karir, terutama yang telah menikah.  

Wanita bekerja dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai wanita bekerja dan sebagai 

ibu rumah tangga. Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidakseimbangan 

peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yang apabila terjadi secara 

terus-menerus dan dengan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pekerjaan-

keluarga (work-family conflict) (Ruderman et al.; 2002 dalam Kussudyarsana dan Soepatini; 

2008: 3). Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan-keluarga, pemenuhan peran yang 

satu akan mengganggu pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap 

prestasi kerja.  

Hal dilematis yang kedua, di satu sisi kaum wanita yang bekerja menginginkan 

peningkatan kepuasan kerja melalui peningkatan karirnya, namun di sisi lain ada 

kekhawatiran bahkan muncul rasa takut akan kesuksesan (fear of success). Para wanita 

dewasa muda yang memiliki pendidikan tinggi mengalami konflik antara gambaran diri 

mereka sebagai individu yang mampu berkarya dengan harapan masyarakat terhadap mereka. 

Orientasi berprestasi pada diri mereka dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang bersifat 

kelaki-lakian (maskulin). Bila mereka mengikuti keinginan untuk terus berpikir dan 

berprestasi, akan timbul kecemasan terhadap penilaian masyarakat dan kecemasan akan 

kehilangan sifat kewanitaannya. Kendala-kendala seperti inilah yang merupakan bentuk-

bentuk fear of success atau ketakutan untuk berprestasi pada wanita (Nauly; 2003 dalam 

Silviana Realyta; 2007: 7). Ada kecemasan bagi wanita bekerja yang sudah menikah bahwa 

keluarga akan terlantar bila sukses dalam berkarir, sehingga ia enggan meraih karir yang 

lebih tinggi, akibatnya dapat menghambat untuk meraih prestasi kerja yang maksimal.  

Dari uraian tersebut, baik work-family conflict maupun fear of success yang dihadapi 

wanita karir akan berdampak terhadap prestasi kerjanya. Padahal, sumber daya manusia 

merupakan aset yang berharga, yang dapat menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan 

organisasi. Mieka Kurnia (2001: 61) [dalam Teguh Setya (2009: 5)] menyatakan bahwa 
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pengembangan karir bagi karyawan sangat penting karena karyawan akan merasa terbantu 

dalam bekerja dan mencapai karir mereka, maka mereka senantiasa akan meningkatkan moral 

dan komitmen mereka pada organisasi, sehingga mendorong prestasi kerja mereka.  

 

Identifikasi Masalah 

Bagaimana pengaruh pengembangan karir, konflik pekerjaan-keluarga dan ketakutan 

akan kesuksesan terhadap prestasi kerja pada pegawai wanita di pemerintah kota 

Tasikmalaya. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan yang dilakukan 

organisasi untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusianya dengan 

menyelaraskan kebutuhan para pegawai/karyawan dengan kebutuhan organisasi guna 

memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada 

saat dibutuhkan organisasi. Pengembangan karir merupakan salah satu upaya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian dalam 

menyiapkan para karyawan untuk memegang suatu tanggung jawab di masa yang akan 

datang. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, peningkatan 

kepuasan kerja dan peningkatan prestasi kerja pegawai/karyawan. Bila karyawan jadi lebih 

terlatih, terdidik dan lebih ahli maka para karyawan akan merasa berguna dan percaya diri 

lebih besar dan menjadi lebih bernilai di hadapan rekannya dan masyarakat (Handoko: 2004; 

79). Dan tentunya dengan meningkatnya kemampuan melalui pengembangan karir akan 

meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

Pengembangan karir yang dilakukan organisasi terbuka dan berlaku untuk semua 

karyawan, baik pria maupun wanita. Namun ada kecenderungan bahwa pengembangan karir 

merupakan dilema bagi kaum wanita. Dua hal yang sering terdengar adalah munculnya work-

family conflict (konflik pekerjaan-keluarga) dan fear of success (ketakutan akan kesuksesan) 

pada wanita karir, terutama yang telah menikah.  

Wanita karir, terutama yang telah menikah dihadapkan pada peran ganda wanita. Ia 

menjalani tugas pekerjaannya dan sekaligus menjalani tugas wanita sebagai istri dan ibu 

rumah tangga. Tuntutan peran keluarga membuat wanita harus lebih banyak memberikan 

perhatian kepada anak, suami dan orang tua. Di sisi lain, tuntutan karir, memberikan 
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kesempatan yang luas bagi wanita untuk mengembangkan dirinya pada pekerjaan sehingga 

menjanjikan perolehan jabatan (posisi) yang lebih baik ataupun pendapatan yang lebih besar. 

Proses pembagian peran wanita dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau 

terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain. Ketidakseimbangan dan pencampuran 

peran apabila terjadi secara terus-menerus dan dengan intensitas yang kuat dapat 

menyebabkan konflik pekerjaan-keluarga (Ruderman et al.: 2002 dalam Kussudyarsana dan 

Soepatini: 2008; 3). Konflik pekerjaan-keluarga adalah salah satu dari bentuk inter-role 

conflict, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran 

di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell: 1985 dalam Afina Murtiningrum: 2005; 25). 

Dengan kata lain, konflik pekerjaan-keluarga merupakan bentuk konflik peran dimana 

tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam 

beberapa hal. Dalam memenuhi tuntutan keluarganya, orang tersebut dipengaruhi oleh 

kemampuan dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya, atau sebaliknya, dalam memenuhi 

tuntutan peran dalam pekerjaannya dipengaruh oleh kemampuan dalam memenuhi tuntutan 

keluarganya.   

Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang 

berlebihan dan waktu, seperti; pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan mengejar 

deadline. Sedangkan tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menangani tugas-tugas rumah tangga dan menjaga anak, bahkan mengurus orang tua. 

Tuntutan keluarga ini ditentukan oleh besarnya keluarga, komposisi keluarga dan jumlah 

anggota keluarga yang memiliki ketergantungan dengan anggota yang lain.  

Pengaruh dari konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga telah digolongkan 

sebagai causal factors dari absenteeism, rendahnya job satisfaction, dan motivasi (Abbott, 

Cieri & Iverson: 1998 dalam Nyoman Triaryati: 2003; 88). Yang berarti bahwa konflik antara 

tanggung jawab pekerjaan dan keluarga dapat mengakibatkan rendahnya job satisfaction 

(kepuasan kerja), meningkatkan absenteeism (ketidakhadiran), dan menurunkan motivasi 

karyawan yang semua itu selanjutnya berdampak pada prestasi kerjanya.  

Hal dilematis yang kedua, di satu sisi kaum wanita yang bekerja menginginkan 

peningkatan kepuasan kerja melalui peningkatan karirnya, namun di sisi lain ada 

kekhawatiran bahkan muncul rasa takut akan kesuksesan (fear of success). Para wanita 

dewasa muda yang memiliki pendidikan tinggi mengalami konflik antara gambaran diri 

mereka sebagai individu yang mampu berkarya dengan harapan masyarakat terhadap mereka. 

Orientasi berprestasi pada diri mereka dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang bersifat 
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kelaki-lakian (maskulin). Keadaan ini menyebabkan mereka sepertinya terjebak antara usaha 

untuk berprestasi dengan bayangan diri mereka sebagai wanita. Bila mereka mengikuti 

keinginan untuk terus berpikir dan berprestasi, akan timbul kecemasan terhadap penilaian 

masyarakat dan kecemasan akan kehilangan sifat kewanitaannya. Kendala-kendala seperti 

inilah yang merupakan bentuk-bentuk fear of success atau ketakutan untuk berprestasi pada 

wanita (Nauly: 2003 dalam Silviana Realyta; 2007: 7).  

Fear of success pertama kali diteliti oleh Mathilda Horner (Nauly: 2003) dengan 

mengembangkan hasil penelitian Mc Cleland mengenai banyaknya wanita yang kurang 

berprestasi dibandingkan pria. Selanjutnya Horner menyatakan bahwa sebenarnya wanita 

memiliki kemauan untuk berprestasi, namun keinginan untuk berprestasi dikurangi oleh 

pandangan masyarakat yang negatif tentang kesuksesan bagi wanita. Dalam diri wanita 

terdapat ketakutan untuk sukses yang timbul karena adanya konsekuensi-konsekuensi negatif 

yang tidak menyenangkan sehubungan dengan keberhasilan pada wanita. Konsekuensi 

negatif tersebut antara lain adalah penolakan lingkungan akan keberhasilannya serta 

kehilangan feminitas (Seniati: 2003; http://kompas.com/kompas-cetak/0310/20/swara/ 

629095.htm). Ketakutan akan kesuksesan memproyeksikan keyakinan dalam situasi 

kompetisi berprestasi pada wanita yang akan membawa dampak negatif seperti kehilangan 

feminitas, penolakan sosial dan ketidakpopuleran sehingga menghambat kemampuan dan 

aspirasi wanita tersebut untuk meraih sukses dan prestasi.  

Seorang ibu yang mengalami fear of success akan sulit untuk menjalani pekerjaannya. 

Ada kecemasan bagi wanita bekerja yang sudah menikah bahwa keluarga akan terlantar bila 

sukses dalam berkarir, sehingga ia enggan meraih karir yang lebih tinggi. Adanya pandangan 

ini pada seorang wanita bekerja memunculkan adanya motivasi menghindari sukses 

(motivation to avoid success) yang mengakibatkan ia tidak dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal, akibatnya juga akan terhambat untuk meraih prestasi kerja yang maksimal.  

 
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai wanita non 

fungsional di pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan ruang lingkup pengembangan karir, 

konflik pekerjaan-keluarga, ketakutan akan kesuksesan, dan prestasi kerja. Dan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai wanita non fungsional sebanyak 938 

orang. Penentuan ukuran sampel dan penarikan sampel menggunakan teknik proporsional 
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random sampling dengan memperhatikan proporsi jumlah populasi pada masing-masing unit 

kerja yang menghasilkan 152 sampel. Teknik pengumpulan data penelitian melalui 

penyebaran kuesioner. Dari 152 kuesioner yang disebarkan, terkumpul kembali sebanyak 135 

kuesioner dan 17 kuesioner tidak dikembalikan. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas terhadap hasil jawaban kuesioner terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan 

data untuk keperluan analisis. 

 
Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode analisis Structural Equation Model (SEM) 

berbasis komponen atau varian, yang diselesaikan dengan program Generalized Structured 

Component Analysis (GSCA). Menurut Ghozali (2008: 4), pendekatan Variance Based atau 

Component Based dengan GSCA berorientasi analisis prediksi (predictive model), selain 

dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori/model dengan data empirisnya.  

Path diagram yang menyatakan hubungan kausalitas antar faktor disajikan pada 

Gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1. Path Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai Wanita  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan GSCA, maka diperoleh hasil akhir dari 

modifikasi model seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2. 

 
   -0,118         -0,481 
 
               0,125 
     

        0,650 
                                  0,399        -0,107 
 

 

Gambar 2. Model Struktural dan path coefficients 

Nampak terdapat tiga jalur yang signifikan (digambarkan dengan garis cetak tebal) dan 

saling berhubungan secara fungsional. Selanjutnya model tersebut diuji untuk goodness fit 

model secara keseluruhan, hasil output GSCA menunjukkan bahwa model memberikan nilai 

FIT 0,552 yang berarti model mampu menjelaskan 55,2% variasi dari data. Nilai FIT 

dipengaruhi oleh kompleksitas model sehingga dikembangkan Adjusted FIT (AFIT) yang 

memberikan nilai 0,544 yang berarti model mampu menjelaskan 54,4% variasi dari data. 

Dengan kata lain, varian data pengembangan karir, ketakutan akan kesuksesan dan konflik 

pekerjaan-keluarga mampu mempengaruhi prestasi kerja sebesar 54,4% dan signifikan pada 

tingkat 95%.  

Nilai GFI sebesar 0,994 menunjukkan model sangat baik dan SRMR sebesar 0,117 

menunjukkan model baik, maka model tersebut menunjukkan a good level of overall model 

fit (model yang baik memiliki nilai GFI mendekati 1, direkomendasikan GFI > 0,90 dan nilai 

SRMR mendekati nol). Model ini telah memenuhi kriteria goodness of fit secara statistik dan 

terdapat variabel yang saling berhubungan secara fungsional dan signifikan, sehingga model 

ini layak dipergunakan sebagai model yang predictable untuk pegawai wanita di pemerintah 

kota Tasikmalaya.  

 
Pengaruh Pengembangan Karir, Konflik Pekerjaan-Keluarga dan Ketakutan Akan 
Kesuksesan terhadap Prestasi Kerja Pegawai Wanita di Pemerintah Kota Tasikmalaya 

Pengaruh langsung antar variabel ditunjukan oleh nilai koefisien jalur, seperti terlihat 

pada Gambar 2 di atas, dan keberartian pengaruh antar variabel dapat dilihat pada Tabel 1. 

PK PrKj 

KAK 

KPK 
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Tabel 1. Pengaruh Langsung Antar Variabel 
 

Path Coefficients  
   Estimate  SE  CR  

 
PK->KPK  -0.118  0.082  1.44  
PK->KAK  0.399  0.062  6.48* 
PK->PrKj  0.125  0.075  1.66  

KPK->PrKj  -0.481  0.114  4.2* 
KAK->KPK  0.650  0.075  8.71* 
KAK->PrKj  -0.107  0.144  0.74  

CR* = significant at .05 level 
Sumber: Hasil output GSCA 
 

Gambar 2 dan Tabel 1 menjelaskan: 

a. Nilai koefisien jalur dari pengembangan karir ke konflik pekerjaan-keluarga sebesar -

0,118 menunjukan bahwa pengembangan karir berpengaruh negatif  terhadap konflik 

pekerjaan-keluarga, namun ternyata pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat 

signifikansi 95% (nilai critical ratio 1,44 < 1,96, dikatakan signifikan pada α = 0,05 jika 

nilai t statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai critical ratio < -1,96). Hal ini menunjukan 

bahwa pengembangan karir yang dilakukan pemerintah kota Tasikmalaya terhadap 

pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya dapat menurunkan konflik pekerjaan 

keluarga tidak berarti, dengan kata lain pengembangan karir yang dilakukan tidak 

berpengaruh langsung pada penurunan konflik pekerjaan-keluarga pegawai wanita di 

pemerintah kota Tasikmalaya. 

b. Nilai koefisien jalur dari pengembangan karir ke ketakutan akan kesuksesan sebesar 

0,399, menunjukan adanya pengaruh positif langsung dari pengembangan karir terhadap 

peningkatan ketakutan akan kesuksesan dan signifikan pada tingkat signifikansi 95% 

(nilai critical ratio 6,48 > 1,96, dikatakan signifikan pada α = 0,05 jika nilai t 

statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai critical ratio < -1,96). Keberartian pengaruh 

langsung tersebut menggambarkan bahwa program pengembangan karir yang dilakukan 

berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan ketakutan akan kesuksesan para 

pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya. 

Munculnya ketakutan akan kesuksesan akibat adanya pengembangan karir yang dialami 

oleh pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya, disebabkan oleh tingginya rasa 

takut akan loss of social self esteem, takut akan turunnya penghargaan dari masyarakat 

terhadap dirinya, karena karakteristik masyarakat kota Tasikmalaya masih memiliki 

kesadaran tinggi bahwa seorang wanita harus mengutamakan peran sebagai seorang ibu 
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rumah tangga, dan masih tingginya tingkat pemeliharaan kodrat kewanitaan sebagai 

seorang wanita muslimah yang tidak menghendaki kebebasan berinteraksi dengan kaum 

laki-laki non muhrim, serta kekhawatiran tidak dapat sepenuhnya mampu memelihara 

anak dan mengabdi kepada kepala keluarga  (suami). 

c. Nilai koefisien jalur dari ketakutan akan kesuksesan ke konfik pekerjaan-keluarga 

sebesar 0,65 dan signifikan pada tingkat signifikansi 95% (nilai critical ratio 8,71 > 1,96, 

dikatakan signifikan pada α = 0,05 jika nilai t statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai 

critical ratio < -1,96), menunjukan bahwa ketakutan akan kesuksesan berpengaruh 

positif langsung terhadap konflik pekerjaan-keluarga, dengan demikian maka 

peningkatan ketakutan akan kesuksesan akan berpengaruh kepada meningkatnya konflik 

pekerjaan-keluarga pada pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya. 

Searah dengan karakteristik moralitas masyarakat dan pegawai wanita di pemerintah kota 

Tasikmalaya yang lebih mengutamakan hubungan berkeluarga yang harmonis 

Mawaddah Warohmah, maka sebuah kesuksesan dalam berkarir dipandang sebagai 

bertambahnya waktu dan tanggung jawab pekerjaan, dengan demikian maka akan 

semakin berkurang waktu untuk berkeluarga. 

Kondisi di atas menggiring pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya pada 

alternatif pilihan meningkatkan kualitas karirnya atau meningkatkan kualitas 

berkeluarganya. Semakin tinggi desakan untuk memilih alternatif tersebut, maka 

semakin tinggi derajat konflik yang dialami pegawai wanita tersebut. 

d. Nilai koefisien jalur dari pengembangan karir ke prestasi kerja sebesar 0,125, dan tidak 

signifikan pada tingkat signifikansi 95% (nilai critical ratio 1,66 < 1,96, dikatakan 

signifikan pada α = 0,05 jika nilai t statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai critical ratio < 

-1,96), menunjukan bahwa pengembangan karir tidak langsung berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja. Hal ini menggambarkan tidak berartinya pengaruh 

pengembangan karir terhadap peningkatan prestasi kerja bagi pegawai wanita di 

pemerintah kota Tasikmalaya.  

Ketidakberartian pengaruh di atas disebabkan adanya faktor psikologis pengembangan 

karir terhadap pegawai wanita, dimana peningkatan karir ditafsirkan sebagai tambahan 

beban pekerjaan yang berdampak kepada menurunnya fungsi mereka sebagai ibu rumah 

tangga dalam mengelola kehidupan berkeluarga (memunculkan ketakutan akan 

kesuksesan). 
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e. Nilai koefisien jalur dari ketakutan akan kesuksesan ke prestasi kerja sebesar -0,107 dan 

tidak signifikan pada tingkat signifikansi 95% (nilai critical ratio 0,74 < 1,96, dikatakan 

signifikan pada α = 0,05 jika nilai t statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai critical ratio < 

-1,96), menunjukan tidak berartinya pengaruh ketakutan akan kesuksesan terhadap 

penurunan prestasi kerja pegawai wanita di pemerintahan kota Tasikmalaya. 

Ketidakberartian pengaruh negatif langsung tersebut, karena ketakutan akan kesuksesan 

secara psikologis menimbulkan konflik peran ganda pegawai wanita terlebih dahulu 

sebelum langsung mempengaruhi prestasi kerja, dimana rasa takut akan dampak sukses 

berkarir berimbas pada sulitnya memilih peran sebagai ibu rumah tangga atau berperan 

sebagai wanita karir. 

f. Nilai koefisien jalur sebesar -0,481 dari konflik pekerjaan-keluarga ke prestasi kerja dan 

signifikan pada tingkat signifikansi 95% (nilai critical ratio 4,2 > 1,96, dikatakan 

signifikan pada α = 0,05 jika nilai t statistik/critical ratio > 1,96 atau nilai critical ratio < 

-1,96), menunjukan bahwa konflik pekerjaan-peluarga secara langsung berpengaruh 

negatif terhadap prestasi kerja. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya konflik 

pekerjaan-keluarga akan berpengaruh secara langsung terhadap penurunan prestasi kerja 

pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya. 

Konflik peran ganda yang dialami pegawai wanita, memperlihatkan kegamangan peran 

wanita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Kegamangan tersebut 

diperkuat dengan karakteristik masyarakat kota Tasikmalaya sebagai kota santri, yang 

mengutamakan aktivitas wanita sebagai pelaku pembangunan keluarga yang Sakinah 

Mawaddah Warohmah, serta konsisten dengan keistimewaan kodrat wanita sebagai ibu 

yang berfungsi sebagai pelindung dan penebar kasih sayang bagi generasi. Apabila 

konflik pekerjaan-keluarga terjadi, maka pegawai wanita di pemerintah kota 

Tasikmalaya lebih memilih peran sebagai wanita pelindung keharmonisan keluarga, 

dibanding dengan peran sebagai wanita karir, sehingga sangat wajar jika dampak yang 

dihasilkannya adalah penurunan prestasi kerja mereka. 

 
Analisis Full Model dilakukan terhadap hasil akhir modifikasi model yang layak 

dipergunakan untuk menunjukkan fenomena yang terjadi di lingkungan pegawai wanita di 

pemerintah kota Tasikmalaya yang digambarkan secara menyeluruh dalam Gambar 3.  
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Gambar 3.  Full Model 

Analisis full model dimulai dengan melihat nilai R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Tabel 2 menunjukkan nilai R-square hasil output GSCA.  

Tabel 2. Nilai R square 

R square of Latent Variable  
PK  0  

KPK  0.375  
KAK  0.159  
PrKj  0.293  

Sumber: Hasil output GSCA 

Tabel 2 menunjukkan nilai R-square untuk variabel konflik pekerjaan-keluarga (KPK) 

diperoleh sebesar 0,375, untuk variabel ketakutan akan kesuksesan (KAK) diperoleh sebesar 

0,159 dan untuk variabel prestasi kerja (PrKj) diperoleh sebesar 0,293. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 15,9% variabel ketakutan akan kesuksesan dipengaruhi oleh variabel 

pengembangan karir, 37,5% variabel konflik pekerjaan keluarga dipengaruhi oleh ketakutan 

akan kesuksesan, dan 29,3% variabel prestasi kerja dipengaruhi oleh variabel konflik 

pekerjaan-keluarga. Artinya, jika terjadi peningkatan pengembangan karir  pada pegawai 
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wanita di pemerintah kota Tasikmalaya, maka akan meningkatkan derajat ketakutan akan 

kesuksesan sebesar 15,9%, peningkatan ketakutan akan kesuksesan akan mempengaruhi pula 

peningkatan konflik pekerjaan-keluarga sebesar 37,5%, dan peningkatan konflik pekerjaan-

keluarga yang terjadi menyebabkan prestasi kerja menurun sebesar 29,3%.  

Gambar 3 menunjukkan kondisi yang terjadi pada pegawai wanita di pemerintah kota 

Tasikmalaya, yaitu semakin luas kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan dirinya 

pada pekerjaan sehingga menjanjikan perolehan jabatan (posisi) yang lebih baik ataupun 

pendapatan yang lebih besar, maka semakin besar ketakutan akan dampak dari kesuksesan 

yang kelak diraihnya, dan semakin besar rasa takut akan kesuksesan, maka semakin tinggi 

ketidakseimbangan peran yang dijalani wanita bekerja yang mengakibatkan semakin tinggi 

konflik pekerjaan-keluarga yang dialami, dan jika konflik pekerjaan-keluarga yang dialami 

wanita bekerja meningkat maka mengakibatkan semakin menurunnya prestasi kerja mereka. 

Berdasarkan model di atas, pengembangan karir bagi pegawai wanita di pemerintah 

kota Tasikmalaya tidak dapat secara langsung mempengaruhi peningkatan prestasi kerja. Ada 

dua hal yang dialami pegawai wanita di pemerintahan kota Tasikmalaya ketika mereka harus 

menempuh pengembangan karir, yaitu ketakutan akan kesuksesan dan konflik pekerjaan-

keluarga. Bagi pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya, pengembangan karir akan 

memunculkan perasaan ketakutan akan kesuksesan terlebih dulu yang selanjutnya berdampak 

pada munculnya konflik pekerjaan-keluarga. Ketika menghadapi pengembangan karir, secara 

psikologis, mereka memiliki rasa khawatir/ketakutan akan dampak dari kesuksesan yang 

kelak akan diraihnya. Ketakutan akan loss of social self esteem merupakan ketakutan terbesar 

yang dialami pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya (ditunjukkan dengan nilai 

loading factor 0,9), artinya mereka sangat takut kehilangan harga diri sosial atau kurangnya 

penghargaan masyarakat terhadap dirinya karena dianggap tidak mampu menjadi orang tua 

dan istri yang baik. Karena memiliki ketakutan akan kesuksesan yang tinggi (ditunjukan oleh 

nilai loading factor setiap indikator ketakutan akan kesuksesan tinggi, diatas 0,7), mereka 

lebih mengutamakan perannya sebagai ibu rumah tangga daripada sebagai wanita bekerja, 

sehingga menimbulkan konflik peran, yaitu terjadi ketidakseimbangan peran antara pekerjaan 

dan keluarga yang seharusnya dapat dijalani bersamaan secara seimbang. Kelelahan atau 

mudah marah (fatigue or irritability)  mencerminkan konflik pekerjaan-keluarga tertinggi 

yang dialami pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya (ditunjukkan dengan nilai 

loading factor sebesar 0,871), artinya dengan waktu kerja dan beban pekerjaannya saat ini, 

mereka merasa kelelahan dan mudah marah. Selain itu, mereka seringkali dihadapkan dengan 
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jadwal yang berbenturan (ditunjukan dengan nilai loading factor schedule conflicts sebesar 

0,861).  

Dari gambaran tersebut, ternyata pegawai wanita di pemerintah kota Tasikmalaya 

relatif masih mempertahankan kodrat kewanitaannya karena khawatir anggapan negatif dari 

masyarakat, sehingga peran sebagai ibu rumah tangga lebih dominan, hal ini menyebabkan 

ketidakseimbangan peran yang dijalaninya sehingga memunculkan konflik pekerjaan-

keluarga yang tercermin melalui seringnya mereka mengalami schedule conflict dan fatigue 

or irritability , dan konflik pekerjaan-keluarga yang dialami mereka berdampak terhadap 

menurunnya prestasi kerja. Indikator pengetahuan kerja dengan nilai loading factor 0,577 

(jauh di bawah 0,7) mencerminkan bahwa pengetahuan kerja pegawai wanita di pemerintah 

kota Tasikmalaya masih harus ditingkatkan. Kehati-hatian dan kerajinan (dengan masing-

masing nilai loading factor 0,711 dan 0,712) harus mendapat perhatian karena cenderung 

mendekati nilai kritis (0,7).  

 
REKOMENDASI 

1. Mengingat bahwa pengembangan karir bagi pegawai wanita di pemerintahan kota 

Tasikmalaya ternyata menimbulkan ketakutan akan kesuksesan dan konflik pekerjaan-

keluarga yang berdampak pada menurunnya prestasi kerja, maka sebaiknya dalam 

penentuan posisi kerja, pegawai wanita ditempatkan di lingkungan kerja yang tidak 

menuntut pertambahan waktu kerja (kerja lembur), sehingga tidak mengurangi 

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam positioning jabatan karir, sebaiknya 

pegawai wanita ditempatkan dalam posisi yang tidak menuntut tanggung jawab terlalu 

besar yang menyebabkan peran ibu rumah tangga terabaikan yang dapat memunculkan 

konflik pekerjaan-keluarga, sehingga tidak mempengaruhi prestasi kerjanya.  

2. Peningkatan prestasi pegawai wanita seringkali terhambat oleh adanya konflik pekerjaan-

keluarga, agar prestasi pegawai wanita bisa terpelihara dan berkembang maksimal sesuai 

dengan kapasitasnya, maka sebaiknya kaum wanita memiliki tempat pekerjaan atau 

exclusive carrier yang sesuai dengan karakteristiknya sehingga pegawai wanita dapat 

menunjukkan prestasi kerjanya secara optimal. Misalnya dibentuk dinas khusus peran 

wanita dalam berbagai sektor pembangunan yang membidangi pemberdayaan wanita 

yang tidak menghilangkan kodrat kewanitaannya, seperti dinas kesehatan khusus yang 

menangani masalah kesehatan perempuan, dinas pendidikan khusus yang menangani 

pendidikan dan pengetahuan perempuan, dinas ekonomi dan industri khusus yang 
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menangani kreatifitas dan aktifitas perempuan, sehingga emansipasi yang sedang 

diperjuangkan perempuan tepat dan proporsional dengan karakteristik dan kodratnya, 

sesuai syariah Islam (sesuai dengan karakteristik masyarakat kota Tasikmalaya sebagai 

Kota Santri).  
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