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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

konflik peran ganda perawat dan self-efficacy dengan kepuasan kerja perawat 

wanita pada ruang rawat inap di RSUD. dr. Pirngadi Medan. Alat pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Populasi subjek penelitian ini adalah perawat 

wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 330 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 174 orang. Analisis data dengan regresi liniear berganda dan uji 

hipotesis menggunakan uji t dan uji F pada level siginifikan 5%. Uji asumsi klasik 

juga dilakukan pada uji hipotesis. Selama periode penelitian variabel dan data 

penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji. Maka gejala multikoliniaritas dan 

otokorelasi tidak ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi kondisi 

untuk menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel konflik peran ganda berhubungan negatif dengan 

kepuasan kerja perawat. Artinya, bahwa jika variabel konflik peran ganda 

meningkat 1% maka variabel kepuasan kerja lebih rendah sebesar 0.462 persen, 

begitu juga sebaliknya. Disisi lain, jika variabel self-efficacy meningkat 1% maka 

variabel kepuasan kerja perawat juga naik sebesar 0.553%. kemampuan prediksi 

dari dua variabel  terhadap kepuasan kerja adalah 79%,  sedangkan sisanya 21% 

dijelaskan  oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Kata kunci: Konflik, peran ganda, self-efficacy, kepuasan kerja, perawat 

 

ABSTRACT 

 

    The objective of the research was to find out whether there was the correlation 

of the conflict of nurses’ double role and self efficacy with female nurses’ work 

satisfaction in the inpatient wards of RSUD dr. Pirngadi, Medan. The data were 

gathered by using questionnaires. The population was 330 married nurses who 

had children, and 174 of them were used as the samples. The data were analyzed 

by using multiple linear regression analysis, and the hypothesis was tested by 

using t-test and F-test at the significance level of 5% and by using classic 

assumption test. The variables and the data distributed normally during the period 

of the research. Based in the test, it was found that there were no multicoliniarity 

and autocorrelation phenomena; it indicated that the data were available to use 

multiple linear regression tests. The result of the research showed that the variable 

of conflict of double role had negative correlation with nurses’ work satisfaction 

which indicated that if the variable of conflict of double role increased to 1%, the 

mailto:Rinyapriani55@gmail.com
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variable of work satisfaction would decrease 0.462% and vice versa. On the other 

hand, if the variable of self-efficacy increased to 1%, the variable of nurses’ work 

satisfaction also increased 0,553%. The capacity of prediction of the two variables 

on work satisfaction was 79A%, while the rest (21%) was explained by other 

factors which were excluded from the research. 

 

Keywords: Conflict, double Role, self-Efficacy,work satisfaction, Nurses. 
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PENDAHULUAN 

Rumah sakit merupakan 

sarana layanan kesehatan masyarakat 

(public services) khususnya 

pelayanan kesehatan rujukan yang 

komprehensif, terpadu dan efisien 

serta dapat memberikan pelayanan 

kesehatan bermutu terjangkau secara 

adil dan merata, baik yang bersifat 

dasar maupun yang spesialistik 

(Ilyas, 2002).  

Depkes RI (2002) 

mendefinisikan seorang perawat 

yaitu seseorang yang berperan dalam 

merawat atau memelihara, 

membantu  dan melindungi 

seseorang karena sakit, luka dan 

proses penuaan. Berdasarkan definisi 

di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perawat memegang peranan 

yang penting tanpa meniadakan 

 peran yang lainnya dalam 

memberikan pelayanan kepada 

pasien karena tugas perawat secara 

langsung bertemu dan paling lama 

kontak dengan pasien. Sebagian 

besar tenaga perawat didominasi 

oleh tenaga kerja perempuan (Lilis 

dan Taylor,1999). 

Seiring dengan 

perkembangan perekonomian dan 

meningkatnya kebutuhan akan 

sandang, pangan dan papan, 

mendorong perempuan berperan 

aktif dalam sektor publik. Data 

badan pusat statistik sumatera utara 

menunjukkan bahwa tahun  2010 

jumlah tenaga kerja perempuan 

2.404.430 orang dan meningkat pada 

tahun  2011 menjadi  2.489.413 

orang dan pada tahun 2012 terjadi 

penurunan menjadi 2.156.091 orang.  

Partisipasi aktif perempuan 

dalam dunia keperawatan berdampak 

pada pergeseran peran sebagai ibu 

rumah tangga dan sebagai wanita 

bekerja. Bekerja dan keluarga 

merupakan dua bagian yang sangat 

vital dalam kehidupan masyarakat. 

Pada saat wanita tetap memilih 

mengurus rumah tangga dan 

sekaligus bekerja maka hal pertama 

yang harus dipegang adalah izin dari 

orang-orang terdekat. Dalam hal ini 

kemampuan mengatur waktu untuk 

keluarga dan kerja demi menjaga 

keseimbangan sangat penting. Tanpa 

adanya keseimbangan, akan sulit 

bagi wanita untuk memenuhi kedua 

perannya dengan baik. Perlu dicatat 

bahwa dalam hal ini wanita juga 

harus bersikap profesional, artinya 

ketika berada dalam lingkungan 

pekerjaan sebisa mungkin fokus pada 

pekerjaan dan ketika berada di rumah 

fokus pada urusan rumah. Jika kedua 

kondisi di atas menjadi tumpang 

tindih maka pada saat itulah terjadi 

konflik (Dacey, Travers dan Fiore, 

2009).  

Interaksi seseorang dengan 

lingkungan pekerjaannya dapat 

menyebabkan terjadinya tekanan 

psikologis yang selanjutnya akan 

mempengaruhi perilaku, baik di 

lingkungan kerja maupun lingkunga 

keluarga (Wiwik, 2008). Bentuk 

nyata tekanan psikologis tersebut 

adalah konflik peran ganda. 

Konflik peran ganda sangat 

signifikan berdampak profesionalitas 

perawat dalam menjalankan tugasnya 

(Baghban et.al, 2010). Nurhayati 

(2003) menyatakan bahwa konflik 

peran ganda ini merupakan salah satu 
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hal yang harus diperhatikan 

perusahaan dalam mengolah sumber 

daya manusia untuk dapat 

meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. Konflik peran 

ganda di antaranya disebabkan oleh 

tekanan organisasi di tempat kerja 

dan atau ketidaksesuaian antara 

harapan dengan pencapaian hasil.  

 Tekanan organisasi pada 

perawat wanita dapat muncul ketika 

perawat tersebut terlalu bersungguh-

sungguh dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dan atau malah merasa 

terbebani dan merasa tidak mampu 

mengerjakan tugas yang diberikan 

tersebut. 

Manajemen pelayanan 

kesehatan juga menuntut self-efficacy 

tinggi dari setiap karyawannya. 

Bandura (1977) menyatakan bahwa 

seseorang yang memiliki self-

efficacy yang tinggi lebih percaya ia 

akan mampu mencapai kinerja 

meskipun ada tekanan pada 

pekerjaan. Dengan demikian perawat 

wanita yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan berusaha bekerja 

secara maksimal, sesuai dengan 

harapan. Namun demikian apabila 

mengalami kegagalan, mereka yang 

memiliki self-efficacy rendah 

cenderung mengalami konflik peran.  

Menurut Baghban et.al 

(2010) terdapat hubungan negatif 

antara konflik peran ganda wanita 

yang tinggi dengan tingkat self-

efficacy yang tendah. Perawat wanita 

yang memiliki self-efficacy tinggi 

 lebih mengarahkan diri mereka 

untuk karir dibandingkan dengan 

perawat wanita yang memiliki 

tingkat self-efficacy rendah lebih 

mudah dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal. 

Perawat wanita merupakan 

bagian tim kesehatan garda depan 

yang menghadapi masalah kesehatan 

pasien selama 24 jam secara terus-

menerus, oleh karena itu kepuasan 

kerja perawat merupakan sasaran 

penting dalam manajemen sumber 

daya manusia, karena secara 

langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja 

yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan kepada pasien.  

Kepuasan kerja merupakan 

salah satu faktor untuk mencapai 

hasil yang optimal. Apabila 

seseorang merasakan kepuasan kerja, 

ia akan berusaha dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan tugasnya secara 

optimal (Johan, 2002). Kepuasan 

kerja berkontribusi terhadap prestasi 

kerja, ketika individu merasakan 

puas terhadap pekerjaannya, maka 

dia akan berupaya semaksimal 

mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tugasnya, yang 

akhirnya akan menghasilkan kinerja 

dan pencapaian yang baik bagi 

perusahaan/organisasi (Davis,2002). 

Kepuasan kerja juga 

mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap produktivitas 

organisasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Menurut 

Cortese, Colombo dan Ghislieri 

(2010) faktor-faktor penentu dari 

kepuasan kerja perawat adalah 

konflik peran ganda, permintaan 

kerja, perubahan emosional (afeksi) 
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dan dukungan sosial. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lee dan Choo (2001) 

menunjukkan bahwa  job-spouse 

conflict (mengurangi kadar), job 

satisfaction (kepuasan kerja), marital 

satisfaction (kepuasan akan 

pernikahan), dan life satisfaction 

(kepuasan hidup). Konflik keluarga 

berpengaruh positif pada konflik 

pekerjaan, yang berarti bahwa 

terjadinya konflik keluarga akan 

mendorong terjadinya konflik 

pekerjaan yang pada ujungnya 

berpotensi mengurangi tingkat 

kepuasan kerja.  

Penelitian Laksmi dan Hadi 

(2012) tentang hubungan antara 

konflik peran ganda dengan 

kepuasan kerja karyawati, dengan 

sampel 54 orang menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konflik peran 

ganda maka kepuasan kerja semakin 

rendah, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah konflik peran ganda 

maka semakin tinggi kepuasan kerja.  

Penelitian Yildirim dan 

Acyan (2008) tentang  keperawatan 

di Turki menunjukkan bahwa konflik 

peran ganda berdampak terhadap 

penurunan kepuasan kerja perawat. 

Ahmad dan Omar (2012) juga 

menyatakan bahwa konflik peran 

ganda mengarah pada penurunan 

tingkat kepuasan kerja dan kinerja. 

Hasil penelitian Susanto (2010) juga 

menunjukkan bahwa konflik peran 

ganda berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja. 

Kinerja seorang perawat 

dapat dilihat dari mutu asuhan 

keperawatan yang diberikan kepada 

pasien. Acuan yang menjadi dasar 

untuk mengukur kualitas layanan 

keperawatan adalah standar praktek 

keperawatan. Sebagaimana diketahui 

bahwa tenaga perawat merupakan 

tenaga yang paling banyak dan 

paling sering kontak dengan pasien. 

Sehingga kepuasan kerja perawat 

juga menjadi salah satu tolak ukur 

bahwa kualitas layanan keperawatan 

juga sudah berjalan dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan konflik peran 

ganda perawat dan self-efficacy 

dengan kepuasan kerja perawat 

wanita di RSUD.dr. Pirngadi Medan.  

Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 1). Untuk 

mengidentifikasi peran ganda 

perawat dan self-efficacy di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan. 2). Untuk 

mengidentifikasi kepuasan kerja 

perawat di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. 3). Untuk mencari hubungan 

konflik peran ganda perawat dan 

self-efficacy dengan kepuasan kerja 

perawat wanita di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Hipotesis yang disusun 

berdasarkan uraian diatas adalah 

terdapat ada hubungan  antara 

konflik peran ganda perawat dan 

self-efficacy dengan kepuasan kerja 

perawat wanita di RSU.Dr.Pirngadi 

Medan. 

  

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode  Regresi 

berganda untuk mengetahui 

hubungan konflik peran ganda 

perawat dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita di 



12 
 

 
 

RSUD.dr.Pirngadi Medan. Penelitian 

ini dilakukan di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Penelitian ini di laksanakan 

mulai bulan juni sampai juli 2014. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah  perawat wanita sudah 

menikah yang bekerja di ruang rawat 

inap di RSUD.dr.Pirngadi Medan. 

Secara keselurahan berjumlah 330 

orang. adapun jumlah sampel yang 

akan dipergunakan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin (Umar, 2002), n= 174 

orang. Jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian akan 

ditentukan dengan melakukan 

Proportionate stratified random 

sampling, (Sugiyono, 2002).  

Metode pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengisi 

 kuesioner konflik peran ganda, Self-

efficacy dan kuesioner kepuasan 

kerja perawat wanita  menikah.  

Peneliti telah melakukan Uji 

reliabilitas di RSU Haji Hedan 

Medan kepada 30 responden di luar 

sampel. Berdasarkan uji reliabilitas 

yang telah dilakukan peneliti 

diperoleh hasil reabilitas untuk 

kuesioner konflik peran ganda 

perawat sebesar 0,909, reliabilitas 

untuk kuesioner self-efficacy sebesar 

0,947 dan reliabilitas untuk 

kuesioner kepuasan kerja perawat 

sebesar 0,978. Karena nilai 

reliabilitas lebih dari 0,700 maka 

instrument penelitian ini dinyatakan 

memenuhi persyaratan reliabilitas. 

Setelah data terkumpul maka 

dilakukan proses evaluasi Uji asumsi 

klasik di dalamnya termasuk 

multikolinearitas. Metode statistik 

untuk analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Analisa  univariat  

Statistik univariat adalah 

suatu prosedur untuk menganalisa 

data dari suatu variabel yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

suatu hasil penelitian (Polit & 

Hungler, 1999). Pada penelitian ini 

analisa data dengan metode statistik 

univariat digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik dari 

responden penelitian meliputi jenis 

kelamin, umur, pendidikan, lama 

bekerja dalam bentuk nilai distribusi 

dan frekuensi. 

b. Analisa multivariat  

Analisis multivariat 

dilakukan dengan tujuan untuk dapat 

menganalisis pengaruh beberapa 

variabel terhadap variabel lainnya 

dalam waktu yang bersamaan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat 

kemaknaan 5% dan kekuatan uji 

95% (Ariawan, 1998).  

Adapun model penelitian sebagai 

berikut: 

Y=β0+β1X1+β2X2 

Dengan: 

Y = variabel Kepuasan kerja perawat 

wanita 

X1= variabel konflik peran ganda 

X2 = variabel self-efficacy 

  

Untuk mendapatkan hasil yang baik 

dilakukan uji statistik meliputi uji 

Determinasi R2, uji t dan uji F. 

  

HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini di lakukan 

mulai dari tanggal 5 juni sampai 5 

juli 20014 di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Responden pada penelitian 
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ini adalah perawat wanita menikah, 

Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini terkait dengan karakteristik 

responden menunjukan bahwa 

responden berdasarkan umur 

 mayoritas sebanyak 69 orang 

(39,7%) berusia antara umur 26-35 

tahun, tingkat pendidikan D3 

Keperawatan sebanyak 86 orang 

(49,4%), lama berkerja sebanyak 152 

orang (87,4%) >6 tahun dan 

memiliki 2 orang anak berjumlah 54 

orang ( 31,0 %). 

  

A. Univariat 

Konflik Peran Ganda Perawat 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

konflik peran ganda perawat 

berdasarkan rincian indikator 

dikerangka konsep yaitu konflik 

pekerjaan-keluarga dan konflik 

keluarga-pekerja diperoleh hasil 

yaitu mayoritas sebanyak 52,95% 

responden mengatakan tidak setuju 

bahwa ada konflik pekerjaan-

keluarga pada mereka. Mayoritas 

sebanyak 56,08% responden 

mengatakan tidak setuju bahwa ada 

konflik keluarga-pekerjaan. 

  

Self-efficacy 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

self-efficacy maka tingkat setuju 

responden pada  rincian indikator 

pada kerangka konsep yaitu proses 

kognitif(56,67%), motivasi 

(48,16%), afeksi (47,59%), dan 

proses pemilihan/seleksi (50,00%).  

  

Kepuasan kerja perawat wanita 
Berdasarkan hasil pengolahan data 

kepuasan kerja perawat wanita 

berdasarkan rincian indikator pada 

kerangka konsep yaitu proses gaji 

(56,77%), kondisi kerja (52,87%), 

manajemen dan kebijakan rumah 

sakit (58,05%), hubungan antar 

pribadi (59,19%), supervisi 

(62,07%), prestasi (43,10%), 

pengakuan (63,79%), pekerjaan itu 

sendiri (37,93%), tanggung jawab 

(58,62%) dan 

promosi/pengembangan karir 

(41,38%) menjadi indikator yang 

mempengaruhi kepuasan kerja.  

  

B. Multivariat 

Koefisien Determinasi R2  
Nilai koefisien determinasi 

menyatakan hubungan keragaman 

total variabel terikat yang dapat 

diterangkan atau diperhitungkan oleh 

keragaman variabel bebasnya. Pada 

hasil estimasi model penelitian 

dengan metode OLS (metode kuadrat 

terkecil) menunjukkan nilai R2 

sebesar 0.79 yang berarti bahwa 79 

persen perilaku variabel terikat yakni 

nilai kepuasan kerja perawat dapat 

dijelaskan oleh variabel bebasnya 

yaitu konflik peran ganda perawat, 

self-efficacy, sedangkan sisanya 

sebesar 21 persen diterangkan oleh 

variabel lain di luar model. 

  

Signifikansi Keseluruhan (F-test) 
Dengan hasil keluaran ANOVA 

diketahui bahwa untuk model 

penelitian Fhitung = 320,493 signifikan 

pada tingkat α = 5%. Jika 

dibandingkan dengan tabel distribusi 

F pada tingkat signifikansi atau type 

error sebesar 5% maka nilai tabel 

distribusi Fα(k,N-k-1)= 3,06. artinya 

secara bersama-sama semua 

paramater atau variabel independen 
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pada model penelitian yaitu konflik 

peran ganda perawat  dan self-

efficacy mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku 

perkembangan nilai kepuasan kerja 

perawat wanita. 

  

Hasil Uji Signifikansi Individual 

(t-test) 
Pada variabel X1 (konflik peran 

ganda perawat) dengan 

menggunakan uji t dua sisi pada 

tingkat signifikan 5% diperoleh nilai 

ttabel=-1,960, kemudian dibandingkan 

dengan nilai thitung=-4,073. Ternyata 

thitung lebih kecil dari -ttabel (Ho 

ditolak dan Ha diterima). Berarti 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

konflik peran ganda perawat 

memiliki hubungan yang bersifat 

negatif terhadap kepuasan kerja 

perawat wanita diterima dan dapat 

dikatan variabel tersebut memiliki 

pengaruh  yang signifikan. 

Pada variabel X2 (self-efficacy) 

dengan menggunakan uji t dua sisi 

pada tingkat signifikan 5% diperoleh 

nilai ttabel=1,960, kemudian 

dibandingkan dengan nilai 

thitung=8,894. Ternyata thitung lebih 

besar dari ttabel (Ho ditolak dan Ha 

diterima). Berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa self-efficacy 

memiliki hubungan yang bersifat 

positif terhadap kepuasan kerja 

perawat wanita diterima dan dapat 

dikatakan variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

  

Hasil Multikolinieritas 
Dari hasil perhitungan VIFdiperoleh 

nilainya lebih kecil dari 10. Artinya 

 bahwa model regresi diatas sudah 

bebas dari masalah multikolinearitas.  

Dari hasil estimasi regresi diperoleh 

model regresi linier berganda yaitu: 

                                        Y =38,322-

0,462 X1 +0,553 X2 ;  Nilai koefisien 

regresi variabel konflik peran ganda 

perawat (X1) bertanda negatif yaitu 

sebesar 0.462 menunjukkan 

hubungan negatif antara konflik 

peran ganda perawat dan nilai 

kepuasan kerja perawat wanita, 

sehingga jika nilai konflik peran 

ganda perawat  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita akan 

menurun. Apabila dilihat dari 

koefisiennya, jika terjadi kenaikan 

konflik peran ganda perawat sebesar 

1 persen, maka rata-rata kepuasan 

kerja perawat wanita hanya akan 

mengalami penurunan sebesar 0.462 

persen.  

Nilai koefisien regresi variabel 

Self-efficacy (X2) bertanda positif 

yaitu sebesar 0.553 menunjukkan 

hubungan positif antara self-efficacy 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai Self-

efficacy  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita juga 

akan meningkat. Apabila dilihat dari 

koefisiennya, jika terjadi kenaikan 

self-efficacy sebesar 1 persen, maka 

rata-rata kepuasan kerja perawat 

wanita hanya akan mengalami 

peningkatan  sebesar 0.553 persen.  

  

PEMBAHASAN 

Konflik Peran Ganda Perawat 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita menikah di ruang 

rawat inap RSUD.dr. Pirngadi 
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Medan memiliki tingkat konflik 

peran ganda perawat dalam bekerja 

di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

dikatakan sedang sebanyak 93 

responden (53,4%),  perawat wanita 

yang memiliki tingkat konflik peran 

ganda dikatakan ringan sebanyak 77 

responden (44,3%), Hasil ini juga 

menyiratkan bahwa perawat wanita 

cenderung menghabiskan lebih 

banyak waktu dalam urusan keluarga 

sehingga menjadi hal yang biasa jika 

perawat wanita memiliki konflik 

peran ganda dalam tingkat sedang. 

Hasil ini sejalan dengan temuan dari 

Tharenue (1999) yang menunjukkan 

bahwa pada struktur keluarga, 

dimana wanita bersuami dan 

mempunyai anak, wanita karier 

mendapatkan gangguan pekerjaan. 

Namun dengan adanya mayoritas 

 perawat wanita memiliki konflik 

peran ganda pada level sedang maka 

pihak manajemen RSUD.dr. Pirngadi 

Medan harus mampu mengelola 

konflik peran ganda yang dialami 

oleh perawat wanita tersebut 

sehingga tidak akan menganggu 

pelayanan rumah sakit Karena 

menurut temuan Becker (1985) 

bahwa wanita karier yang 

berkeluarga dan mempunyai anak 

diduga kurang mempunyai semangat 

kerja dan intensitas kerja untuk 

bekerja lebih keras dikarenakan 

pertimbangan tanggung jawab 

keluarga lebih utama. Indikator yang 

paling besar mempengaruhi konflik 

peran ganda adalah konflik 

pekerjaan-keluarga. Hal ini juga 

sejalan dengan temuan Azazah 

(2009) bahwa yang paling dominan 

penyebab konflik peran ganda adalah 

konflik pekerjaan-keluarga. Menurut 

Triaryati (2003) ada beberapa kiat 

untuk institusi untuk berperan dalam 

mengurangi konflik peran ganda 

yang dialami oleh perawat wanita 

yaitu: 1) waktu kerja yang lebih 

fleksibel, 2) jadwal kerja alternatif, 

3) adanya tempat penitipan anak, 

4).adanya taman kanak-kanak, 5) 

kebijakan ijin keluarga, 6) job 

sharing. 

  

Self-Efficacy 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita di ruang rawat inap 

RSUD.dr Pirngadi Medan memiliki 

tingkat self-efficacy dikatakan  baik 

sebanyak 97 responden (55,8%) 

 dalam bekerja  di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan. Dari hasil di atas dapat 

dijelaskan bahwa mayoritas perawat 

wanita di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

memiliki keyakinan yang tinggi 

untuk meyelesaikan suatu tugas 

secara berhasil. Hal senada juga 

disampaikan oleh Mujiadi (2003) 

 bahwa self-efficacy dapat menjadi 

penentu keberhasilan performansi 

dan pelaksanaan pekerjaan serta 

sangat mempengaruhi pola pikir, 

reaksi emosional dalam membuat 

keputusan. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Prestiana dan Purbandini (2012) 

bahwa seorang perawat yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi 

akan mengembangkan sikap-sikap 

positif seperti percaya diri, dengan 

demikian ia pun mampu 

menjalankan peran dan fungsi 

dengan baik. 
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Kepuasan Kerja Perawat wanita 
Setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil bahwa mayoritas 

perawat wanita di ruang rawat inap 

di RSUD.dr Pirngadi Medan merasa 

puas dalam bekerja sebanyak 118 

responden  (67,8%) dalam bekerja  di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa manajemen 

RSUD.dr. Pirngadi Medan sangat 

peduli terhadap perawat. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Hamid Saimah et.all. (2014) 

bahwa rumah sakit dapat melakukan 

investasi jangka panjang kepada 

perawat dengan melakukan 

pengembangan kompetensi staff, 

program yang fokus dan 

pengembangan lingkungan kerja. 

Sehingga perawat merasa bahwa 

organisasi rumah sakit peduli 

terhadap mereka yang pada akhirnya 

muncul kepuasan diri mereka. 

Sebaliknya, menurut Cortese 

G.Cloudio et.al.,(2010) bahwa 

perawat akan mengurangi 

memikirkan kepuasan kerjanya jika 

ada permintaan perawat baru oleh 

managemen meningkat, karena 

perawat yang lama akan merasa takut 

kehilangan pekerjaan jika terlalu 

menuntut kepuasan kerja. kepuasan 

kerja pada mereka. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Pietersen 

(2005) bahwa kondisi kerja, 

supervisi, gaji dan kebijakan rumah 

sakit  mempengaruhi kepuasan kerja 

perawat.  

  

Hubungan konflik peran ganda 

perawat dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita 

pada ruang rawat inap di RSUD. 

dr. Pirngadi Medan. 
Berdasarkan hipotesa diawal 

penelitian adalah terdapat ada 

hubungan  antara konflik peran 

ganda perawat dan self-efficacy 

dengan kepuasan kerja perawat 

wanita di RSUD.dr.Pirngadi Medan. 

Nilai koefisien regresi variabel 

konflik peran ganda perawat (X1) 

bertanda negatif yaitu sebesar 0.462 

menunjukkan hubungan negatif 

antara konflik peran ganda perawat 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai konflik 

peran ganda perawat  meningkat 

maka nilai kepuasan kerja perawat 

wanita akan menurun. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Boles, J.S., 

et.al, 2001 yang menyatakan bahwa 

konflik peran ganda perawat ini bisa 

menurunkan kinerja karyawan, 

sementara menurunnya kinerja 

karyawan bisa memberi dampak 

pada meningkatnya keinginan untuk 

keluar, meningkatnya absensi, dan 

menurunnya komitmen organisasi. 

Hasil ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Azazah tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa konflik peran 

ganda memiliki hubungan yang 

negatif dengan kinerja perawat 

wanita. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Laksmi 

dan Hadi (2012) tentang hubungan 

antara konflik peran ganda perawat 

dengan kepuasan kerja karyawati, 

dengan sampel 54 orang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konflik peran ganda perawat maka 

kepuasan kerja semakin rendah, 

begitu pula sebaliknya semakin 

rendah konflik peran ganda perawat 
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 maka semakin tinggi kepuasan 

kerja. Hal senada juga ada pada 

penelitian Yildirim dan Acyan 

(2008) tentang  keperawatan di Turki 

menunjukkan bahwa konflik peran 

ganda berdampak terhadap 

penurunan kepuasan kerja perawat. 

Untuk itu menurut Nurhayati, 2003, 

bahwa konflik peran ganda perawat 

ini merupakan salah satu hal yang 

harus diperhatikan perusahaan dalam 

mengolah sumber daya manusia 

untuk dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas kerja. 

Terdapat hubungan positif antara 

self-efficacy perawat dengan 

kepuasan kerja perawat wanita di 

RSUD.dr. Pirngadi Medan secara 

signifikan. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis sebelumnya bahwa self-

efficacy memiliki hubungan positif 

terhadap kepuasan kerja perawat. 

Nilai koefisien regresi variabel Self-

efficacy (X2) bertanda positif yaitu 

sebesar 0.553 menunjukkan 

hubungan positif antara self-efficacy 

dan nilai kepuasan kerja perawat 

wanita, sehingga jika nilai Self-

efficacy  meningkat maka nilai 

kepuasan kerja perawat wanita juga 

akan meningkat. Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat Bandura (1977) 

yang menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi lebih percaya ia akan mampu 

mencapai kinerja meskipun ada 

tekanan pada pekerjaan. Hal ini 

senada dengan pendapat Schunk 

dalam Komandyahrini dan Hawadi 

(2008) mengatakan bahwa self-

efficacy sangat penting perannya 

dalam mempengaruhi usaha yang 

dilakukan, seberapa kuat usahanya 

dan memprediksi keberhasilan yang 

akan dicapai. 

Semakin besar atau tinggi self-

efficacy seseorang maka semakin 

tinggi juga pencapaian kepuasan 

kerja seseorang. Self-efficacy rendah 

berkemungkinan akan menghalangi 

seseorang dari mencoba suatu tugas 

walaupun individu tersebut 

mengetahui bahwa pelaksanaan akan 

menghasilkan hasil yang 

dikehendaki. Sementara itu, perawat 

wanita yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi akan memiliki 

kepercayaan sehingga 

mendorongnya untuk mencapai 

kinerja yang maksimal karena 

pencapaian kinerja maksimal 

merupakan suatu kepuasan individu 

tersendiri. 

  

Keterbatasan Penelitian 
    Ada beberapa keterbatasan 

penelitian pada penelitian ini yaitu: 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perawat wanita 

yang sudah berkeluarga tidak 

membedakan memiliki anak atau 

tidak. Hal ini akan mempengaruhi 

tingkat konflik peran ganda pada 

perawat wanita. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini juga 

masih dalam satu rumah sakit. 

Sehingga belum mampu 

menggambarkan hubungan konflik 

peran ganda dan self-efficacy dengan 

kepuasan kerja perawat wanita untuk 

wilayah Pronvinsi Sumatera Utara. 

Untuk itu diperlukan perluasan 

sampel dengan melibatkan RSU 

lainnya serta rumah sakit swasta 

sehingga dapat diketahui perbedaan 

kepuasan kerja perawat wanita antara 
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rumah sakit pemerintah dengan 

rumah sakit swasta. Secara 

manajerial kepuasan kerja perwat 

tidak hanya dipengaruhi oleh konflik 

peran ganda perawat dan self-

efficacy atau dengan kata lain tidak 

hanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel dalam diri seseorang. sangat 

mungkin kepuasan kerja perawat 

wanita dipengaruhi variabel-variabel 

lain selain yang terdefinisi. Misalnya 

budaya kerja dilingkungan tempat 

tinggal, suasana kerja dan lainnya 

Berdasarkan keterbatasan-

keterbatasan tersebut maka peneliti 

berikutnya diharapkan dapat 

mengembangkan model penelitian 

dengan adanya kemungkinan 

variabel-variabel lainnya. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 
    Berdasarkan hasil  penelitian dan 

uraian pembahasan pada penelitian 

ini maka dapat diambil kesimpulan: 

1) Bahwa konflik peran ganda 

perawat di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

 dikategorikan sedang 93 responden 

(53,4%), Self-efficacy perawat di 

RSUD.dr.Pirngadi Medan 

 dikategorikan baik 97 responden 

(55,8%), 2) Tingkat kepuasan kerja 

perawat wanita pada ruang rawat 

inap di RSUD.dr.Pirngadi Medan 

dikategorikan   puas 118 responden 

(67,8 %). 3) Terdapat hubungan 

negatif  antara konflik peran ganda 

perawat dengan kepuasan kerja 

perawat wanita  pada ruang rawat 

inap di RSUD. dr. Pirngadi Medan 

yaitu dengan nilai koefisien regresi -

0,462. Terdapat hubungan positif 

antara self-efficacy dengan kepuasan 

kerja perawat wanita pada ruang 

rawat ianp di RSUD.dr.Pirngadi 

Medan yaitu dengan nilai koefisien 

 regresi 0,553. 

  

Saran 

Bagi Praktek Keperawatan: 

Penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai masukan bagi perawat 

bagaimana mengatasi konflik yang 

terjadi di dalam maupun di luar suatu 

organisasi dan diharapkan setiap 

perawat harus memiliki self-efficacy 

yang tinggi. Bagi Pendidikan 

Keperawatan: hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi institusi pendidikan 

untuk pengembangan pendidikan 

keperawatan, Bagi Penelitian 

Keperawatan: Penelitian ini dapat 

 digunakan sebagai data awal bagi 

peneliti selanjutnya  diharapkan 

penelitian ini dapat bermanfaat 

terhadap peneliti sendiri sekaligus 

motivasi untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut baik di 

institusi pendidikan ataupun di 

pelayanan keperawatan. 
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