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 HUBUNGAN KONFLIK PERAN TERHADAP STRESS KERJA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) WANITA PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 
 

Rima Anggraeni 
Neri Susanti dan Sulisti Afriani 

Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu 

 
ABSTRACT 

This  study  examined  the  corelation  between  role  conflict  toward work  stress  againts woman 
civil  servants  on  civil  service  agency  provincial  of  Bengkulu.  This  research  is  descriptive 
quantitative. Which is describes and explains a particular phenomenon by performing statistical 
calculations.  Descriptive  research  is  used  to  describe  the  analysis  of  the  problem,  perform  a 
grasp  on  theory  and  previous  research  results  for  later  hypotheses  to  be  tested.  With  the 
method of Spearman Rank Correlation analysis and t test. 
From the data and the analyses of the results obtained ρ values  count equal to 0.3919 from ρ 
values can be seen that there is positif corelation beetwen role conflict toward work stress and 
the results obtained t value of 2.3093 with 2.042 t value table. It can be seen that t count value is 
greater than t table value, meaning that Ho is rejected an Ha is accepted. 
  
Keywords: conflict, work stress 
 
PENDAHULUAN 

 
Wibowo  (2007:335)  Organisasi  merupakan  sebuah  sistem  dari  aktivitas  yang  di 

koordinasi  secara  sadar  oleh  dua  orang  atau  lebih.  setiap  pegawai  bekerja  sesuai  dengan 
perannya dalam organisasi, artinya setiap pegawai mempunyai kelompok tugasnya yang harus 
dilakukan  sesuai  dengan  aturan‐aturan  yang  ada  dan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh 
atasannya.  Namun  demikian  pegawai  tidak  selalu  berhasil  untuk memainkan  perannya  tanpa 
menimbulkan masalah hal dikarenakan kurang berfungsinya role conflict. 

Menurut  Maramis  (2009:327)  Peran  adalah  suatu  kumpulan  norma  untuk  perilaku 
seseoarang  dalam  posisi  khusus.  Istlah  peran  dapat  berlaku  untuk  kedudukan  yang  diraih 
(achieved position) yaitu kita harus berusaha untuk mencapainya seperti hanya jabatan. Peran 
seperti  perilaku  sosial  lain  harus  di  pelajari.  Banyaknya  prilaku  yang  berbeda  beda  untuk 
menjalankan suatu peran yang diterimanya. Biasanya satu individu mempunyai lebih dari satu 
peran  dan  sering  beberapa  waktu  yang  sama.  Seseorang  yang  secara  bersamaan  dapat 
mempunyai beberapa peran. Peran merupakan suatu konsep struktural dan masyarakat dapat 
dipandang sebagai suatu sistim peran yang komplek. 

Menurut  Robins  (2006:313)  peran  adalah  seperangkat  pola  perilaku  yang  diharapkan 
dari seseorang  yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Winardi (2007:165)  
konflik‐konflik substansial merupakan hal yang biasa di dalam organisasi dan mereka berpusat 
sekitar  ketidakcocokan  tentang  tujuan‐tujuan  dan  alat‐alat.  Pandangan‐pandangan  yang 
berbeda  hal‐hal  seperti  tujuan‐tujuan  kelompok  dan  tujuan‐tujuan  keorganisasian,  alokasi 
sumber  daya,  pendistribusian  imbalan,  kebijakan‐kebijakan  dan  prosedur‐prosedur  serta 
pengambilan keputusan yang tidak tepat. 

Robbin  (2006:793)  stress  karyawan  semakin menjadi masalah  dalam organisasi.  Stress 
terjadi  karena  beban  kerja  yang  besar  dan  harus  bekerja  lebih  lama.  Robbin  (2006:803) 
beberapa faktor penyabab stress terutama tuntutan tugas dan peran dalam struktur organisasi. 

Segala  macam  bentuk  stress  pada  dasarnya  disebabkan  oleh  kekurangmengertian 
menusia  akan  keterbatasannya  sendiri.  Ketidakmampuan  untuk melawan  keterbatasan  inilah 
yang akan menimbulkan  frustasi, konflik, gelisah dan rasa bersalah yang merupakan  tipe‐tipe 
dasar  stress.  Secara  sederhana  stress  sebenarnya  merupakan  suatu  bentuk  tanggapan 
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seseorang, baik  secara  fisik maupun mental,  terhadap suatu perubahan dilingkungannya yang 
dirasakan menganggu dan  mengakibatkan dirinya terancam. (Anoraga, 2006:107) 

Stress  kerja  yang  dirasakan  para  karyawan  dapat  menghambat  dalam  tugas  yang 
dibebankan,  dimana  manusia  cenderung  mengalami  stres  apabila  ia  kurang  mampu 
mengadaptasikan keinginan‐keinginan dengan kenyataan‐kenyataan  yang ada, baik kenyataan 
yang  ada  di  dalam  maupun  di  luar  dirinya.    Stres  sebagai  suatu  keadaan  tegang  karena 
banyaknya  tugas pekerjaan yang dihadapi.  Stres merupakan suatu  kondisi yang negatif,  suatu 
kondisi yang mengarah ke timbulnya penyakit  fisik ataupun mental atau mengarah ke prilaku 
yang tidak wajar. 

Hal ini menunjukkan adanya indikasi terjadinya konflik peran kerja pada Pegawai Negeri 
Sipil  (PNS) Wanita Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,  dimana disatu  sisi  ia 
harus melakukan pekerjaan dikantor dan disisi lain harus memperhatikan keluarga secara utuh. 
Sehingga  sulit  membedakan  antara  pekerjaan menganggu  keluarga  dan  keluarga menganggu 
pekerjaan.  Pekerjaan  menganggu  keluarga,  artinya  sebagian  besar  waktu  dan  perhatian 
dicurahkan  untuk  melakukan  pekerjaan  sehingga  kurang  mempunyai  waktu  untuk  keluarga. 
Sebaliknya  keluarga  menganggu  pekerjaan  berarti  sebgian  besar  waktu  dan  perhatiannya 
digunakan untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga menganggu pekerjaan. Konflik peran 
ini  terjadi  karena  pegawai  berusaha  untuk menyeimbangkan  antara  permintaan  dan  tekanan 
yang  timbul,  baik  dari  keluarga  maupun  dari  pekerjaannya,  sehingga menyebabkan  pegawai 
mengalami stress kerja. 
 
TINJAUAN LITERATUR 
Konflik Peran 

 
Robbins  (2006:545)  konflik  adalah  proses  yang  bermula  ketika  satu  pihak  merasakan 

bahwa pihak lain telah lain telah mempengaruhi secara negatif.  
Konflik  terjadi  saat  tujuan,  keyakinan,  opini  dan  tingkah  laku  seseorang  bersinggungan 

atau  tidak  sesuai  dengan  yang  lain.  Konflik  terjadi  saat  harapan  atau  tindakan  seseorang 
sebenarnya  menghambat  harapan  atau  tindakan  orang  lain  seperti  saat  orang  harus 
melepaskan keinginannya karena pengaruh pasangan (Miller, Perlman dan Brehm, 2007:132) 

Adam (2009:162) konflik juga mengandung unsur positif dan unsur negatif. Tetapi selain 
dapat menimbulkan  perasaan  kurang  senang,  perasaan  tertekan  dan  sebagainya,  konflik  juga 
mengandung manfaat tertentu. Beberapa manfaat dari konflik yaitu: 
1. Konflik akan mencegah stagnasi 
2. Konflik akan memberikan stimulasi terhadap timbulnya rasa penting dan keingintahuan 
3. Konflik  akan  menjadi  media  untuk  pengungkapan  persoalan,  sehingga  daapt  dicari  jalan 

pemecahannya 
4. Konflik  merupakan  dasar  bagi  terjadinya  perubahan,  baik  bagi  perorangan  maupun 

perubahan sosial 
5. Konflik  dapat  membantu  bagi  pengujian  kemampuan,  sangat  berguna  untuk  keperluan 

belajar dan pengembangan 
6. Konflik dapat membantu orang‐orang dan kelompok untuk menciptakan identitas dan citra 

mereka. 
Konflik peran adalah bila  individu dihadapkan pada pengharapan  peran yang berlainan, 

akibatnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul bila individu menemukan bahwa patuh pada 
tuntunan  satu  peran  menyebabkan  dirinya  kesulitan  mematuhi  tuntunan  peran  lain.  Dalam 
keadaan  ekstrem,  itu  akan  dicakup  situasi  dimana  dua  atau  lebih  pengharapan  peran  saling 
berlawanan atau kontradiksi (Robbins, 2006:315). 

Kreitner  dan  Kinicki  (2001:  386‐388)  menyatakan  bahwa  ketika  individu  merasakan 
adanya  tuntutan yang saling bertentangan dari orang‐orang di  sekitar maka  individu tersebut 
sedang  mengalami  konflik  peran.  Jadi  konflik  peran  adalah  adanya  perbedaan  atau 
ketidaksesuaian  pengharapan  dari  anggota‐anggota  kumpulan  peran  (role  set)  yang 
menimbulkan  konflik  terhadap  orang  yang  dituju  (focal  person)  saat  menjalankan  perannya. 
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Konflik  peran    juga  dialami  individu  ketika  nilai‐nilai  internal,  etika,  atau  standar  dirinya 
bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. 

Terdapat dua jenis konflik peran yang problematik  , yaitu  interrole conflict dan  intrarole 
conflic.  (http://dinkelpsiunair07.wordpress.com/ diakses pada tanggal 3 April 2012).  
1. Interrole conflict 

Adanya pertentangan antara dua peran. Terjadi ketika mengetahui bahwa tingkah laku yang 
dihubungkan  dengan  satu  dari  peran  mereka  bertentangan  dengan  perilaku  yang 
dihubungkan dengan satu yang lain dari peran mereka. Misalnya, Caroline yang bekerja pada 
perusahaan  kecil  selama  beberapa  tahun,  mungkin  mengalami  konflik  peran  ketika  dia 
dipromosikan pada posisi supervisor, tingkah laku yang diperlukan dari dia sebagai manager 
bertentangan dengan perannya sebagai teman atau rekan kerja. 

2. Intrarole conflict 
Pertentangan  antar  perilaku  dalam  satu  peran.  Biasanya  dikarenakan  ketidak‐konsistenan 
harapan peran seseorang atau anggota kelompok tertentu . Dihasilkan dari ketidak cocokan 
diantara  perilaku  yang  menyusun  peran  tunggal,  dan  juga  sering  dihasilkan  dari  harapan 
yang plin‐plan (tidak konsisten) dari pihak pemegang peran dan anggota lain dari kelompok. 
Konflik  peran  juda  muncul  ketika  role  takers  dan  role  senders  mempuyai  harapan  yang 
berbeda. 

Sedangkan Winardi (2007:172), mengemukakan empat tipe dari role conflict, yaitu: 
1. Intrasender conflict, merupakan konflik yang terjadi dalam individu pemegang peran karena 

peran  yang  diterima  oleh  individu  bertentangan  atau  tidak  konsisten  dengan  harapan 
pemegang peran. 

2. Intersender  conflict,  konflik  yang  terjadi  ketika  individu‐individu  pemegang  peran  dengan 
harapan yang berbeda saling berinterkasi  

3. Interrole conflict, merupakan konflik yang terjadi ketika harapan berhubungan dengan peran 
yang berbeda akan menimbulkan konflik. 

4. Personrole  conflict,  konflik  yang  terjadi  ketika  aktivitas  yang  diharapkan  dari  pemegang 
peran melanggar moral dan nilai yang dimiliki individu tersebut. 

 
CiriCiri Seseorang Mengalami Konflik Peran 

 
Ciri‐ciri dari seseorang yang berada dalam konflik peran (http://madziatul.blogspot.com/ 

didownload pada tanggal 3 April 2012) adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan hal‐hal yang tidak perlu hingga pekerjaan tertunda. 
b) Dihadapkan dua atau lebih situasi dengan kepentingan yang berbeda. 
c) Hasil pekerjaan diterima oleh satu pihak namun ditolak pihak  lain 
d) Menerima perintah atau permintaan dari satu pihak namun bertentangan dengan pihak lain. 
e) Tidak mematuhi perintah/arahan  satu pihak atau untuk memenuhi perintah/arahan pihak 

lain. 
Munandar (2008: 390‐391) menjabarkan konflik peran timbul  jika  seorang tenaga kerja 

mengalami adanya: 
1) Pertentangan antara tugas‐tugas yang harus  ia  lakukan dan antara  tanggung  jawab yang  ia 

miliki 
2) Tugas‐tugas  yang  harus  ia  lakukan menurut  pandangannya  bukan merupakan  bagian  dari 

pekerjaannya 
3) Tuntutan‐tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang 

dinilai penting bagi dirinya 
4) Pertentangan  dengan  nilai‐nilai  dan  keyakinan  pribadinya  sewaktu  melakukan  tugas 

pekerjaannya. 
 

FaktorFaktor Yang menyebabkan terjadinya Konflik 
   

Menurut Luthans (2005: 524) menyatakan bahwa konflik peran terjadi jika pegawai atau 
anggota tim:  



 Hubungan Konflik Peran Terhadap Stress Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Pada Badan Kepegawaian Daerah 
Propinsi Bengkulu 

96  Ekombis Review – Rima Anggraeni, Neri Susanti dan Sulisti Afriani 

 

1) diminta untuk melakukan tugas yang sulit atau,  
2) diharuskan  melakukan  tugas  yang  bertentangan  dengan  nilai  pribadi.  Pada  kelompok, 

konflik peran meningkat, khususnya jika di dalam kelompok terdapat perilaku nonetis atau 
antisosial  serta  jika  anggota  kelompok  menekankan  norma‐norma  tertentu,  sementara 
pemimpin dan penguasa organisasi formal menekankan norma lainnya.  
  Menurut  Hurrel  dalam  Munandar  (2001:381‐401)  konflik  peran  timbul  jika  seorang 

tenaga kerja mengalami adanya: 
1) Pertentangan antara tugas‐tugas yang harus ia lakukan dan antara tanggung jawab yang ia 

miliki. 
2) Tugas‐tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan merupakan bagian 

dari pekerjaannya. 
3) Tuntutan‐tunlutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang lain yang 

dinilai penting bagi dirinya. 
4) Pertentangan  dengan  nilai‐nilai  dan  keyakinan  pribadinya  sewaktu  melakukan  tugas 

pekerjaannya. 
   

Peran Pemimpin dalam Mengelola Konflik 
 

Delapan teknik untuk pemimpin dalam mengelola konflik  
(http://endang965.wordpress.com/ didownload pada tanggal 3 April 2012) 

a. Ajak orang‐orang yang sedang konflik pada tujuan yang lebih tinggi. 
Contoh, bagian anda  terlibat  konflik dalam menentukan kuota penjualan. Bagian keuangan 
menuntut  penjualan  setinggi‐tingginya,  sedangkan  bagian  anda menuntut  dukungan  biaya 
promosi besar‐besaran. Begitu orang‐orang itu kita ajak bicara pada tataran corporate, untuk 
tujuan yang lebih besar, mereka akan cenderung untuk berpikir lebih jernih. 

b. Memperluas sumber daya yang ada.  
Konflik bisa terjadi karena sumber daya yang langka yang dibutuhkan banyak orang. Contoh, 
hanya  ada  satu  saluran  telpon  untuk  dua  bagian.  Ketika  mereka  akan  menggunakannya, 
mereka saling berebut. Cara manajemen konfliknya dengan menambah pesawat  telpon.  Ini 
adalah  contoh  yang  sangat  menggampangkan,  namun  saya  harapkan  anda  menangkap 
gagasannya. 

c. Penghindaran. 
Ini  yang  sering  dilakukan  oleh  orang  pada  umumnya.  Daripada  ribut  dan  konflik  terus 
dengan tetangganya, orang itu kemudian menghindar dan berusaha untuk tidak bertatapan 
dengan  tetangganya  itu.  Ini  memang  bukan  cara  manajemen  konflik  yang  efektif,  namun 
kadang, dengan penghindaran ini, pihak yang ingin konflik akan berkurang ‘semangat’ untuk 
konfliknya. 

d. Mencari titik temu. 
Ketika anda sebagai pemimpin dan menemui orang yang konflik, anda dapat memakai teknik 
ini.  Teknik  ini  berusaha  mencari  persamaan  yang  ada  antara  pihak  yang  terlibat  konflik, 
sekaligus juga diperkecil perbedaan yang ada. Contoh ada konflik antara bagian pemasaran 
dan  produksi.  Daripada  berdebat  perbedaan  fungsi  kedua  bagian  itu,  manajemen  konflik 
dapat mencari persamaan kedua bagian itu. Misalnya, mereka sama‐sama fungsi yang sangat 
penting dalam perusahaan, karena tanpa keduanya, perusahaan tidak akan bisa hidup. 

e. Kompromi. 
Ketika  anda melakukan  kompromi  terhadap  pihak  yang  terlibat  konflik, mungkin masing‐
masing  pihak  tidak  merasa  puas  terhadap  keputusan    itu.  Namun  manajemen  konflik  ini 
efektif jika topik/barang yang dikonflikkan bisa dibagi dua secara adil. 

f. Pakai Power. 
Ini adalah cara paling kuno untuk manajemen konflik. Ketika orang yang konflik tidak mau 
menyudahi konfliknya, sebagai pemimpin anda gunakan kekuasaan anda untuk menyudahi 
konflik  itu.  Walau  mereka  tidak  puas,  namun  karena  mereka  adalah  bawahan  anda,  mau 
tidak mau mereka harus patuh kepada anda. 

g. Mengubah sifat‐sifat orang yang konflik. 
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Mengubah  sifat  orang  sangatlah  sukar.  Namun,  ini  adalah manajemen  konflik  yang  efektif 
untuk  jangka  panjang.  Contoh,  di  kantor  anda  dijumpai  karyawan  yang  sering  bertengkar 
dengan karyawan lainnya. Sebagai pemimpinnya, anda ajak pelan‐pelan karyawan itu untuk 
mengubah perilakunya. Dengan sabar anda bimbing karyawan itu, dan akhirnya,  ia mampu 
menjadi  karyawan  yang  baik.  Ketika  karyawan    itu  sudah  berubah  sikapnya,  konflik  yang 
sering terjadi di bagian anda akan sangat berkurang. 

h. Ubah strukturnya. 
Agar  bagian  promosi  dan  bagian  produksi  tidak  saling menyalahkan,  ubahlah  strukturnya. 
Contoh, bagian pemasaran mengeluhkan betapa sulitnya mereka menjual karena produknya 
desainnya  jelek,  dan  kualitasnya meragukan.  Keluhan  itu  ditanggapi  oleh  bagian  produksi 
dengan cara mereka membuat produk begitu karena memang tidak ada masukan dari bagian 
pemasaran.  Sedang  produk  yang  buruk,  mereka  mengeluh  karena  terjadi  pemotongan 
anggaran   produksi besar‐besaran dari bagian keuangan. Agar mereka  tidak  saling konflik, 
gabung saja dua bagian itu dibawah satu departemen. Sekali lagi contoh manajemen konflik 
yang saya tulis  ini hanya untuk menggampangkan, dan bukannya  ‘resep’ yang harus diikuti 
secara membabi buta. 

 
Stress Kerja 

 
Definisi  stress  menurut  Handoko  (2008:  200)  adalah  suatu  kondisi  ketegangan  yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang.Hasilnya, stres yang terlalu besar 
dapat  mengancam  kemampuan  seseorang  untuk  menghadapi  lingkungan,  yang  akhirnya  mengganggu 
pelaksanaan tugas‐tugasnya, berarti mengganggu prestasi kerjanya. 

Robbin  (2006:793)  stress  adalah  kondisi  dinamik  yang  didalamnya  individu 
mendapatkan  peluang,  kendala,  atau  tuntutan  yang  terkait  dengan  apa  yang  sangat 
diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tapi penting.   

Beehr  Newman  dalam  Luthans  (2005:441)  mendefinisikan  bahwa  stress  kerja  sebagai 
kondisi  yang  muncul  dari  interaksi  yang  muncul  antara  manusia  dan  pekerjaan  serta 
dikarakterisasikan  oleh  perubahan  manusia  yang  memaksa  mereka  untuk  menyimpang  dari 
fungsi normal mereka. 

Stress oleh Hans Selye dinyatakan sebagai keadaan adanya ketegangan, atau tekanan dan 
ia merupakan sebuah reaksi normal yang timbul karena interaksi antara seorang individu dan 
lingkungan (Winardi, 2007: 201). 

Stress kerja  sebagai  suatu proses yang menyebabkan orang merasa  sakit,  tidak nyaman 
atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Stress merupakan 
suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang.  

Robbins (2006:800) secara umum, seseorang yang mengalami stress pada pekerjaan akan 
menampilkan  gejala‐gejala  yang  meliputi  3  aspek,  yaitu:  Physiological,  Psychological  dan 
Behavior  
a) Physiological 

Memiliki  indikator  yaitu:  terdapat  perubahan  pada  metabolisme  tubuh,  meningkatnya 
kecepatan  detak  jantung  dan  napas,  meningkatnya  tekanan  darah,  timbulnya  sakit  kepala 
dan menyebabkan serangan jantung. 

b) Psychological 
Memiliki  indikator  yaitu:  terdapat  ketidakpuasan  hubungan  kerja,  tegang,  gelisah,  cemas, 
mudah marah, kebosanan dan sering menunda pekerjaan. 

c) Behavior 
Memiliki  indikator  yaitu:  terdapat  perubahan  pada  produktivitas,  ketidakhadiran  dalam 
jadwal  kerja,  perubahan  pada  selera  makan,  meningkatnya  konsumsi  rokok  dan  alkohol, 
berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan susah tidur. 

Menurut Davis dan Newstrom (2001) stres kerja disebabkan: 
1) Adanya tugas yang terlalu banyak. 
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  Banyaknya  tugas  tidak  selalu  menjadi  penyebab  stres,  akan  menjadi  sumber  stress  bila 
banyaknya tugas tidak sebanding dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu 
yang tersedia bagi karyawan. 

2) Supervisor yang kurang pandai. 
Seorang  karyawan  dalam menjalankan  tugas  sehari‐harinya  biasanya  di  bawah  bimbingan 
sekaligus mempertanggung jawabkan kepada supervisor. Jika seorang supervisor pandai dan 
menguasai  tugas  bawahan,  ia  akan  membimbing  dan  memberi  pengarahan  atau  instruksi 
secara baik dan benar. 

3) Terbatasnya waktu dalam mengerjakan pekerjaan. 
  Karyawan  biasanya  mempunyai  kemampuan  normal  menyelesaikan  tugas 

kantor/perusahaan  yang  dibebankan  kepadanya.  Kemampuan  berkaitan  dengan  keahlian, 
pengalaman,  dan  waktu  yang  dimiliki.  Dalam  kondisi  tertentu,  pihak  atasan  seringkali 
memberikan  tugas dengan waktu yang  terbatas. Akibatnya, karyawan dikejar waktu untuk 
menyelesaikan tugas sesuai tepat waktu yang ditetapkan atasan. 

4) Kurang mendapat tanggung jawab yang memadai. 
  Faktor ini berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan. Atasan sering memberikan tugas 

kepada  bawahannya  tanpa  diikuti  kewenangan  (hak)  yang  memadai.  Sehingga,  jika  harus 
mengambil keputusan harus berkonsultasi, kadang menyerahkan sepenuhnya pada atasan. 

5) Ambiguitas peran. 
  Agar menghasilkan performan yang baik, karyawan perlu mengetahui tujuan dari pekerjaan, 

apa  yang  diharapkan  untuk  dikerjakan  serta  scope  dan  tanggungjawab  dari  pekerjaan 
mereka.  Saat  tidak  ada  kepastian  tentang  definisi  kerja  dan  apa  yang  diharapkan  dari 
pekerjaannya akan timbul ambiguitas peran. 

6) Perbedaan nilai dengan perusahaan. 
  Situasi ini biasanya terjadi pada para karyawan atau manajer yang mempunyai prinsip yang 

berkaitan dengan profesi yang digeluti maupun prinsip kemanusiaan yang dijunjung  tinggi 
(altruisme). 

7) Frustrasi. 
  Dalam  lingkungan kerja, perasaan  frustrasi memang bisa disebabkan banyak  faktor. Faktor 

yang diduga berkaitan dengan  frustrasi kerja adalah terhambatnya promosi, ketidakjelasan 
tugas dan wewenang serta penilaian/evaluasi staf, ketidakpuasan gaji yang diterima. 

8) Perubahan tipe pekerjaan, khususnya jika hal tersebut tidak umum. 
  Situasi  ini  bisa  timbul  akibat mutasi  yang  tidak  sesuai  dengan  keahlian  dan  jenjang  karir 

yang di lalui atau mutasi pada perusahaan lain, meskipun dalam satu grup namun lokasinya 
dan status jabatan serta status perusahaannya berada di bawah perusahaan pertama. 

9) Konflik peran. 
  Terdapat dua tipe umum konflik peran yaitu (a) konflik peran intersender, dimana pegawai 

berhadapan dengan harapan organisasi terhadapnya yang tidak konsisten dan tidak sesuai; 
(b)  konflik  peran  intrasender,  konflik  peran  ini  kebanyakan  terjadi  pada  karyawan  atau 
manajer  yang menduduki  jabatan  di  dua  struktur.  Akibatnya,  jika masing‐masing  struktur 
memprioritaskan  pekerjaan  yang  tidak  sama,  akan  berdampak  pada  pegawai  yang  berada 
pada posisi dibawahnya,  terutama  jika mereka harus memilih salah satu alternatif. Sumber 
stress  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  berfungsi  optimal  atau  yang  menyebabkan 
seseorang  jatuh  sakit,  tidak  saja  datang dari  satu macam pembangkit  tetapi  dari  beberapa 
pembangkit  stress.  Sebagian  besar  dari  waktu  manusia  bekerja.  Karena  itu  lingkungan 
pekerjaan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  kesehatan  seseorang  yang  bekerja. 
Pembangkit  stress  di  pekerjaan  merupakan  pembangkit  stress  yang  besar  perannya 
terhadap kurang berfungsinya seseorang tenaga kerja yang bekerja. 

Sedangkan menurut (Robbins, 2006:794) penyebab stress itu ada 3 faktor yaitu: 
a) Faktor Lingkungan 

Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan. Yaitu: 
1) Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian 

itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. 
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2) Ketidakpastian  politik.  Situasi  politik  yang  tidak  menentu  seperti  yang  terjadi  di 
Indonesia,  banyak  sekali  demonstrasi  dari  berbagai  kalangan  yang  tidak  puas  dengan 
keadaan mereka.  Kejadian  semacam  ini  dapat  membuat  orang  merasa  tidak  nyaman. 
Seperti penutupan jalan karena ada yang berdemo atau mogoknya angkutan umum dan 
membuat para karyawan terlambat masuk kerja. 

3) Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun menambah 
peralatan baru atau membuat sistem baru. Yang membuat karyawan harus mempelajari 
dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu. 

4) Terorisme  adalah  sumber  stres  yang disebabkan  lingkungan  yang  semakin meningkat 
dalam abad ke 21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh para  teroris, 
menyebabkan orang‐orang Amerika merasa terancam keamanannya dan merasa stress. 

b) Faktor Organisasi 
Banyak  sekali  faktor  di  dalam  organisasi  yang  dapat  menimbulkan  stres.  Tekanan  untuk 
menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja 
berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. 
Dari beberapa contoh diatas, penulis mengkategorikannya menjadi beberapa faktor dimana 
contoh‐contoh itu terkandung di dalamnya. Yaitu: 
1) Tuntutan  tugas  merupakan  faktor  yang  terkait  dengan  tuntutan  atau  tekanan  untuk 

menunaikan tugasnya secara baik dan benar. 
2) Tuntutan peran berhubungan  dengan  tekanan  yang diberikan pada  seseorang  sebagai 

fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. 
3) Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya 

dukungan  sosial  dari  rekan‐rekan  dan  hubungan  antar  pribadi  yang  buruk  dapat 
menimbulkan  stres  yang  cukup  besar,  khususnya  di  antara  para  karyawan  yang 
memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. 

4) Struktur  Organisasi  menentukan  tingkat  diferensiasi  dalam  organisasi,  tingkat  aturan 
dan  peraturan  dan  dimana  keputusan  itu  diambil.  Aturan  yang  berlebihan  dan 
kurangnya  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berdampak  pada 
karyawan merupakan potensi sumber stress. 

c) Faktor Individu 
Faktor  ini  mencakup  kehidupan  pribadi  karyawan  terutama  faktor‐faktor  persoalan 

keluarga, masalah ekonomi pribadi dan karakteristik kepribadian bawaan. 
1) Faktor persoalan keluarga. 

Survei  nasional  secara  konsisten  menunjukkan  bahwa  orang  menganggap  bahwa 
hubungan  pribadi  dan  keluarga  sebagai  sesuatu  yang  sangat  berharga.  Kesulitan 
pernikahan,  pecahnya  hubungan  dan  kesulitan  disiplin  anak‐anak  merupakan  contoh 
masalah hubungan yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. 

2) Masalah Ekonomi. 
Diciptakan  oleh  individu  yang  tidak  dapat  mengelola  sumber  daya  keuangan  mereka 
merupakan satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan  stress bagi karyawan 
dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. 

3) Karakteristik kepribadian bawaan.  
Faktor  individu yang penting mempengaruhi stress adalah kodrat  kecenderungan dasar 
seseorang. Artinya gejala stress yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal 
dari dalam kepribadian orang itu. 
Robbin (2006:802) untuk mengelola stress dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, 

yaitu: 
1. Pendekatan Individu 

Karyawan  dapat  memikul  tanggung  jawab  pribadi  untuk  mengurangi  tingkat  stressnya. 
Strategi  individu  yang  telah  terbukti  efektif  mencakup  pelaksanaan  teknik‐teknik 
menajemen‐waktu  dengan  jalan  mengelola  waktu  dengan  baik  dalam  menyelesaikan 
pekerjaan,  meningkatkan  latihan  fisik,  pelatihan  pengenduran  (relaksasi)  dan  Perluasan 
jaringan sosial. 

2. Pendekatan Organisasi 
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Beberapa faktor yang menyebabkan stress adalah tuntutan tugas dan peran serta struktur 
organisasi  yang  dikendalikan  oleh  manajemen.  Dengan  demikian  faktor‐faktor  ini  dapat 
dimodifikasi atau diubah. Strategi yang mungkin dipertimbangkan oleh manajemen antara 
lain perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja, penggunaan penetapan sasaran yang 
realistis,  perancangan  ulang  pekerjaan,  peningkatan  keterlibatan  karyawan,  perbaikan 
komunikasi organisasi dan penegakan program kesejahteraan korporasi. 
Handoko (2008: 203) membedakan dua tipe orang yangdidasarkan pada reaksi terhadap situasi 

stress tersebut sebagai berikut: 
1. Orang tipe  “A”, yakni mereka yang agresif dan kompetitif, menetapkan standar tinggi dan 

meletakkan diri mereka di bawah tekanan waktu yang konstan. Mereka bahkan masih giat 
di berbagai kegiatan, baik yang bersifat  rekreatif maupun sosial kemasyarakatan. Mereka 
kurang  menyadari  bahwa  berbagai  stres  yang  dialami  sebenarnya  karena  perbuatannya 
sendiri daripada lingkungan merek, karena merekamerasakan tingkan stres yang konstan. 

2. Orang tipe “B”, yakni mereka  lebih rileks dan tidak suka menghadapi masalah atau orang 
yang easy going.  
 

Kerangka Analisis 
     

   
 

Gambar  1. Kerangka Analisis 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

 
Karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan meliputi: responden 

menurut usia, responden menurut tingkat pendidikan, dan responden menurut masa kerja. 
1. Responden Menurut Usia 

Responden menurut Usia berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditampilkan Tabel 
1 berikut : 

 
Tabel 1. Responden Menurut Usia 

Usia (Tahun)  Jumlah (Orang)  Persentase (%) 
20‐25 Tahun  3  9,375 
26‐30 Tahun  13 37,50 
31‐35 Tahun  10 31,25 
36‐40 Tahun  2 6,25 
41‐45 Tahun  3 12,50 
> 46 Tahun  1 3,125 
JUMLAH  32  100 

Sumber : Hasil Penelitian 2012 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah antara 26‐30 tahun. Usia 
yang dimiliki responden menunjukkan bahwa sebagian responden berada pada usia yang 
produktif. Disamping  itu pada usia  tersebut pada umumnya  seseorang  telah berkeluarga, 
sehingga  sudah mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  rumah  tangga.  Peran  dan 
tanggung jawab ganda tersebut  akan medorong seseorang untuk dapat membagi waktunya 
dalam melaksanakan perannya agar tidak menimbulkan konflik. 

2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan 
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  juga  mengetahui  jumlah  dan  persentase 

responden  menurut  tingkat  pendidikan.  Responden  menurut  tingkat  pendidikan 
ditampilkan pada Tabel 2 berikut : 

 

Konflik Peran (X) 
 

Stress Kerja (Y) 
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Tabel 2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat Pendidikan  Jumlah (Orang)  Persentase (%) 

SLTA  4  12,50 
Diploma  1 3,125 
Sarjana  23 71,875 
Pascasarjana  4 12,50 
JUMLAH  32  100 
Sumber : Hasil Penelitian 2012 

 
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  responden  yang  diteliti,  sebanyak 

71,875% memiliki tingkat pendidikan sarjana. Artinya sebagian besar responden memiliki 
tingkat  pendidikan  yang  cukup  tinggi,  tingkat  pendidikan  akan  diperlukan  dalam 
melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  oleh  organisasi.  Ini  juga  dapat  dilihat  dari  grafik 
responden menurut tingkat pendidikan. 

3. Responden Menurut Masa Kerja 
Responden menurut Masa Kerja berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditampilkan 

pada Tabel 3 berikut: 
 

Tabel 3. Responden Menurut Masa Kerja 
Masa kerja (Tahun)  Jumlah (Orang)  Persentase (%) 

< 1 Tahun  0  0 
1‐5 Tahun  14  43,75 
6‐10 Tahun  13  40,625 
11‐15 Tahun  2  6,25 
16‐20 Tahun  1  3,125 
> 20 Tahun  2  6,25 
JUMLAH  32  100 

Sumber : Hasil Penelitian 2012 
 

Dapat  dilihat  dari  Tabel    3  menunjukkan  bahwa  responden  sebagian  besar  sudah 
memiliki  masa  kerja  yang  cukup  lama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar 
responden  sudah  cukup  berpengalaman,  dengan  pengalaman  kerja  yang  dimiliki,  akan 
sangat membantu dalam mengatasi kesulitan kemungkinan stress kerja yang ada. 

 
Korelasi Rank Spearman 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  konflik  peran  dan  stress  kerja  dapat  diketahui 

Koefisien Korelasi Rank Spearman sebagai berikut : 
 

Tabel 4. Rekapitulasi data Rank Spearman 
Keterangan  Jumlah 

 
3.318 

N  32
Sumber: Tabel penolong menghitung koefisiesn korelasi,2012  

Maka dapat dihitung Korelasi Rank Spearman : 
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Pedoman untuk memberikan interpretasi korelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
  

Tabel 5. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien  Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat kuat 
Sumber: Sugiono (2010:250) 

   
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  Koefisien  Korelasi  Rank  Spearman, 

diperoleh  koefisien  korelasi  sebesar  0,3919.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh konflik peran  terhadap stress kerja  adalah rendah. Karena nilai  

 berada di antara interval 0,200 – 0,399, maka konflik peran kurang mempengaruhi 
tingkat  stress  kerja  pegawai  pada  pegawai  negeri  sipil  wanita  Badan  Kepegawaian  Daerah 
Provinsi  Bengkulu.  Hal  ini  berarti  bahwa  kurang  adanya  konflik  peran  pada  pegawai  negeri 
sispil wanita Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu terhadap tingkat stress kerja.   

  Hal  ini  terjadi  kemungkinan  karena  adanya  faktor  lain  selain  konflik  peran  yang 
menyebabkan  stress  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah 
Provinsi Bengkulu, misalnya faktor lingkungan kerja atau  motivasi kerja yang ada pada Badan 
Kepegawawian Daerah Provinsi Bengkulu. 

 
Uji t 

 
Dari  hasil  perhitungan  korelasi  sebsesar  0,  3919  akan  dilakukan  pengujian  hipotesis 

dengan tingkat signifikan sebesar 5% melalui uji t dengan perhitungan: 
 
Tabel 6. Rekapitulasi Data Uji t 

Keterangan  Jumlah 
r  0,3919 
n  32

Sumber : Hasil penelitian 2012 
 

Maka dapat dihitung: 
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Tabel 7. Rekapitulasi nilai t hitung dan t tabel n=23 
t hitung  t tabel 
2,3093  2,042 

Sumber : Sugiono, 2010 
 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel pada taraf kesalahan 
5%.  Dimana  t  tabel  diketahui  adalah  2,042  dan  n  =  23, maka  diperoleh  nilai  t  hitung  adalah 
2,3093,  yang menunjukkan  bahwa  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  (2,3093  >  2,042),  berarti 
bahwa  Ho  di  tolak  dan  Ha  diterima.  Dimana  terdapat  hubungan  yang  positif  antara  konflik 
peran  dengan  stress  kerja  pada  Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  Badan  Kepegawaian  Daerah 
Provinsi Bengkulu  ,  hal  ini berarti  setiap  terjadinya peningkatan konflik peran maka  semakin 
tinggi pula tingkat stress kerja yang terjadi. 
 
Uji Hipotesis 

 
Dari hasil perhitungan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai 

t hitung dan t tabel 
Ho :  tidak  terdapat  hubungan  yang  positif  antara  konflik  peran  dengan  stress  kerja  pada 

pegawai negeri sipil wanita Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 
Ha :  terdapat hubungan yang positif antara konflik peran dengan stress kerja pada pegawai 

negeri sipil wanita Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 
   

  Berdasarkan data‐data  yang  telah diuji,  dalam penelitian  ini  diketahui bahwa  t  hitung    >  
ttabel  (2,3093  >  2,042)  sehingga,  Ho  ditolak  dan Ha  diterima,  yang  berarti  terdapat  hubungan 
yang positif  antara konflik peran dengan stress kerja pada pegawai negeri  sipil wanita Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 

 
Pembahasan 

 
Konflik  peran  biasanya  muncul  bila  individu  menemukan  bahwa  patuh  pada  tuntunan 

satu  peran  menyebabkan  dirinya  kesulitan  mematuhi  tuntunan  peran  lain.  Konflik    peran  
menyebabkan    tuntutan    pekerjaan    yang melebihi    kapasitas    sehingga    berakibat  sumber  
kesadaran    atau  pengertian  individu  berkurang.  Keadaan  ini  berpengaruh  kuat  pada 
kemampuan karyawan dalam bekerja secara efisien dan efektif. 

Dari  hasil  penelitian  ini  menurut  jawaban  responden,  diperoleh  jumlah  skor  rata‐rata 
pada variabel konflik peran (X) adalah 3,166 yang berarti bahwa responden mengalami konflik 
peran di  tempat kerjanya.   Sementara  itu,  jumlah skor rata‐rata pada variabel stress kerja (Y) 
adalah 3,112 yang artinya telah terjadinya stress kerja Pegawai Negeri Sipil Wanita pada Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Hal  ini   menunjukkan bahwa setiap  terjadi kenaikan 
Konflik peran (X) maka variabel nilai Stress kerja (Y) juga akan mengalami peningkatan.   

Faktor‐faktor  konflik  peran  yang  terjadi  adalah  intrasender  conflict,  intersender  conflict, 
interrol  conflict dan person  role  conflict.  Dimana  intesender  conflict  (konflik  individu‐individu 
pemegang  peran)  memperoleh  skor  tertinggi  yaitu  pada  item  peernyataan  peran  yang 
dilakukan sering kali berbeda dengan rekan kerja dengan skor rata‐rata 3,844. 

Suatu  organisasi  tidak  mungkin  terbebas  dari  konflik  antar  karyawan.  Konflik  ini 
merupakan  variasi  dari  suasana  kerja,  sekaligus  indikator  adanya  efek  samping  dari  suatu 
persaingan  yang  terjadi  akibat  adanya  kerancuan  persepsi,  komunikasi,  dan  karakteristik 
pribadi.  Usaha mencegah  konflik mulai  dari  tahap  seleksi  calon  pegawai  hingga  penempatan 
pada kedudukan yang tepat dan telah jelas batasan‐batasan kerjanya. 

Selanjutnya  pada  interrole  conflict  (konflik  antar  peranan)  dengan    item  pernyataan 
dengan melakukan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan  dapat menimbulkan 
konflik  sebesar  3,812.  Disini  jelas  terjadi  konflik  peran  yang  dialami  oleh  Pegawai  karena 
konflik peran  itu  sendiri merupakan hasil dari  ketidakkonsistenan harapan‐harapan,  persepsi 
adanya dan ketidakcocokan antara tuntutan dengan kebutuhan, nilai individu dan sebagainya 
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Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita 
mengalami  konflik  peran  ganda  disatu  sisi  mereka  menjalaankan  perannya  sebagai  Pegawai 
Negeri  Sipil  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bengkulu  dan  disatu  sisi  lain mereka 
menjalankan peran lain diluar lingkungan kerja. Dalam hal  ini Pegawai wanita rata‐rata sudah 
menikah yang artinya peran lainnya adalah sebagai ibu rumah tanggal untuk keluarga. 

Ini  dapat  dilihat  dari  hasil  persepsi  responden  dengan  jumlah  rata‐rata  3,218  dan 
sebanyak 15 orang menyatakan setuju bahwa yang menyatakan bahwa mereka sering tidak bisa 
melakukan pekerjaan karena berbenturan waktu dengan pekerjaan diluar. 

Hal ini mendukung  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Utami (2009) degan judul 
“Pengaruh Konflik Peran Perawat Wanita Yang Telah Berumah Tangga Terhadap Stress Kerja Di 
Rumah  Sakit  Islam  Wonosobo”  yaitu  terdapat  pengaruh  antara  konflik  peran  dengan  Stress 
kerja.  Konflik  pekerjaan‐keluarga  menjelaskan  terjadinya  benturan  antara  pekerjaan  dan 
kehidupan  dirumah.  Pegawai  yang  tidak  dapat membagi  atau menyeimbangkan waktu  untuk 
urusan keluarga dan urusan pekerjaan dapat menimbulkan konflik  yaitu konflik keluarga dan 
konflik pekerjaan. 

Disatu  sisi  pegawai  wanita  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  dalam  mengurus  dan 
membina  rumah  tangga  secara  baik,  namun  disisi  lain  sebagai  pegawai  yang  baik,  mereka 
dituntut  juga  untuk  bekerja  dengan  optimal  dan  menunjukkan  performa  yang  baik.  Wanita 
untuk  peran  tersebut  terbagi  perannya  sebagai  ibu  rumah  tangga,  sehingga  terkadang  dapat 
mengganggu kegiatan dan konsentrasi didalam pekerjaannya. Sebagai contoh pihak kantor sulit 
untuk  menuntut  mereka  lembur,  ataupun  menugaskan  pegawai  wanita  yang  telah  menikah 
untuk tugas ke luar kota. 

Terbaginya peran tersebut dapat memicu terjadinya stress kerja, tuntutan ditempat kerja 
dan  tuntutan  keluarga  menuntut  pegawai  wanita  untuk  dapat  membagi  waktu  dan 
konsentrasinya.  Sebagai  dampaknya  pegawai  wanita  tidak  dapat  fokus  pada  salah  satu 
perannya.  Sebagai  contoh  sering  terlambat  datang  kekantor  atau  bahkan  tidak  masuk  kerja 
karena  terbentur  waktu  untk  peran  diluar  kantor.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  sebanyak  16 
responden menyatakan setuju bahwa mereka sering tidak hadir ditempat kerja. 

Indikator  stress  yang  muncul  adalah  Physiological,  Psycological,  dan  Behaviour.  Faktor 
Physiological ditandai dengan gejala reaksi kimiawi dalam tubuh manusia yang mengakibatkan 
perubahan‐perubahan,  antara  lain  meningkatnya  tekanan  darah,  tingkat  metabolisme,  serta 
detak jantung. 

Tekanan  beban  kerja  yang  banyak  dan  berat  yang  didapat  oleh  pegawai  wanita  terasa 
berat  bagi  pegawai  wanita  karena  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  beban  kerja  itu  sendiri. 
Sehingga menimbulkan stress kerja yang dilihat dari jumlah skor responden yang sebanyak 19 
responden  menyatakan  setuju  bahwa  mendapatkan  beban  kerja  yang  banyak  dapat 
meningkatkan detak jantung. 

Pada faktor Psycological ditandai dengan perubahan pada keadaan fisikologis seseorang, 
mulai  dari  merasa  tegang,  mudah  marah,  bosan  dan  menunda‐nunda  pekerjaan.  Dari  hasil 
penelitian didapat bahwa responden mengalami gejala stres fisikologis, terutama pada variabel 
ketidak puasan dalam hubungan kerja.  

Terkahir pada faktor behaviour (kebiasaan) ini terjadi pada responden dimana sebanyak 
50%  responden  menjawab  cukup  setuju  untuk  gejala  kebiasaan  pada  indikator  sering  tidak 
hadir  pada  tempat  kerja  dan  sebanyak 24  responden menyatakan menunda‐nunda pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

 Setelah melakukan  proses  perhitungan  dengan   menggunakan  Koefisien  Korelasi  Rank 
Spearman,  diperoleh  koefisien  korelasi  sebesar  0,3919    yang  diintrepetasikan  bahwa  konflik 
peran mempunyai pengaruh terhadap stress kerja namun dengan tingkat kategori rendah yaitu 
sebesar  0,3919,  sementara  itu  pada  hasil  perhitungan  uji  t,  diperoleh  t  hitung  sebesar  2,3093 
sedangkan  nilai t tabel untuk n = 32 pada taraf kesalahan 5 % adalah 2,042.  

Berdasarkan  perbandingan  antara  t  hitung  dengan  nilai  t  tabel  tersebut  maka  dapat 
diketahui bahwa nilai  t hitung  lebih > nilai  t  tabel. Hal  ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 
berarti terdapat hubungan antara konflik peran yang terdiri dari indikator Intrasender conflict, 
Intersender conflict, Interole conflict dan Personrole conflict dengan stress kerja yang terdiri dari 
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indikator  phsiologial,  phsicological  dan  behaviour  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 

Sementara menurut Sanusi  (2006:6) menyatakan bahwa Konflik   peran    menyebabkan  
tuntutan    pekerjaan    yang melebihi    kapasitas   sehingga    berakibat sumber   kesadaran   atau 
pengertian  individu  berkurang.  Keadaan  ini  berpengaruh  kuat  pada  kemampuan  karyawan 
dalam bekerja secara efisien dan efektif. Konflik peran atau ketidakjelasan peran meningkatkan  
tuntutan  sumber  kesadaran  atau  pengertian  individu  yang  terbatas,  sehingga  menuntut 
individu  melakukan  usaha  yang  lebih  besar  dalam  mengevaluasi  dan  membuat  respon 
penyelesaian  yang  tepat  guna, untuk meminimalkan pengaruh yang kuat   dari ancaman stress 
kerja.  

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  konflik  peran  berpengaruh  rendah 
terhadap  stress  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Wanita  Badan  Kepegawaian  Pemerintah  Daerah 
Provinsi Bengkulu, namun terdapat hubungan yang positif atau signifikan antara konflik peran 
dengan stress kerja ini, dimana t hitung > t tabel, yang berarti semakin tinggi tingkat atau nilai dari 
konflik peran, semakin tinggi pula tingkat stress kerja. 

 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan dan hasil analisa data yang diperoleh 

pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil perhitungan melalui  analisis korelasi Spearman Rank didapat nilai  rho 

(ρ)  hitung  =  0,3919.  Ini menunjukkan  terdapat  hubungan  antara  konflik  peran  terhadap 
stress kerja pegawai. 

2. Pengujian hipotesis  yang dilakukan melalui  uji  t  adalah menghasilkan nilai  t  hitung  lebih 
besar dari nilai t tabel yaitu nilai t hitung sebesar 2,3093 dengan nilai t tabel untuk n = 32 
pada  taraf  kesalahan  5 % adalah 2,042 maka Ho ditolak  dan Ha  diterima,  artinya  secara 
parsial konflik peran (X) memiliki hubungan dengan stress kerja (Y) Pegawai Negeri Sipil 
Wanita pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 

 
Saran 

 
Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat disarankan diantaranya: 

1. Dengan adanya penelitian  ini dapat dijadikan kontribusi kepada   masyarakat  terutama di 
pihak dinas pemerintahan agar dapat lebih open minded terhadap perbedaan, dapat saling 
menghargai dan bekerja sama antar sesama pegawai serta meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang ada, sehingga dapat menghindari akan adanya konflik peran yang akan 
menghambat proses kerja. 

2. Pihak  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bengkulu  disarankan  agar  selalu 
memperhatikan  faktor‐faktor  yang  dapat  mengakibatkan  stress  kerja  pegawai  sehingga 
hasil kerja yang diharapkan dapat menjadi lebih optimal. 

3. Pentingnya  kerjasama  yang  baik  antara  atasan  dan  bawahan,  sehingga  pada  setiap 
pekerjaan  tidak  ada  yang  merasa  terbebani  atau  merasa  dibawah  tekanan  yang  pada 
akhirnya bisa berdampak pada stress kerja pegawai 
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