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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketakutan Sukses

1. Pengertian Ketakutan Sukses

Menurut Horner dalam Riyanti (2007) ketakutan untuk sukses adalah

disposisi yang bersifat stabil dan mulai muncul sejak awal kehidupan individu

yang berkaitan dengan identitas peran jenis kelamin seseorang. Selanjutnya

Horner dalam Matlin (1987) menyatakan bahwa ketakutan untuk sukses adalah

ketakutan akan kesuksesan terutama pada wanita dalam situasi kompetisi

berprestasi yang akan membawa akibat yang tidak menyenangkan seperti

kehilangan feminitas, penolakan sosial dan ketidakpopuleran. Ketakutan untuk

sukses juga merupakan penghambat bagi kemampuan, aspirasi dan serta potensi

yang ada pada diri wanita tersebut.

Walsh dalam Basarah (1989) menyatakan bahwa ketakutan sukses adalah

suatu disposisi laten dari kepribadian wanita yang berhubungan dengan identitas

peran jenis kelaminnya. Fear of success dipandang sebagai hal yang telah ada

pada pribadi wanita yang tidak terlihat namun dapat muncul pada situasi-situasi

tertentu.

Sedangkan menurut Pauludi dalam Kurnia (2005), ketakutan untuk sukses

bukan merupakan disposisi laten dari kepribadian tapi hal yang ditimbulkan

melalui suatu situasi tertentu. Ketakutan untuk sukses tidak ada dalam diri wanita

melalui pola asuh orangtua tetapi muncul oleh interaksi maupun evaluasi terhadap

keadaan dan reaksi dari lingkungan terhadap kesuksesan seorang wanita.
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Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan ketakutan

untuk sukses adalah ketakutan akan kesuksesan yang 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.

2. Penyebab Ketakutan untuk Sukses

Horner dalam Naulym (2003) menyatakan bahwa ketakutan untuk sukses

lebih merupakan karakteristik wanita dibandingkan pria, namun tidak semua

wanita memiliki ketakutan untuk sukses. Ada dua faktor yang menjadi penyebab

munculnya ketakutan untuk sukses  yakni dari dalam diri wanita itu sendiri dan

keadaan di luar dirinya (lingkungan).

a. Dari dalam Diri Individu

Dinyatakan oleh Horner dalam Nauly (2003) perbedaan individu dalam

derajat takut sukses tidak termanifestasi dalam perilaku kecuali jika ditimbulkan

oleh harapan konsekuensi yang negatif akan mengikuti suatu sukses. Keadaan

seperti ini tampil pada situasi prestasi. Situasi prestasi merupakan situasi dimana

tampilnya kemauan kepemimpinan dan intelektual dievaluasi berdasarkan suatu

standar keunggulan tertentu dan juga tampil dalam situasi kompetisi. Oleh karena

itu Horner menambahkan bahwa takut sukses lebih besar pada wanita di dalam

situasi yang kompetitif dengan situasi yang bukan kompetitif, terutama harus

berkompetisi dengan pria.

Hurlock (1990) menyatakan bahwa wanita yang memiliki peran jenis

kelamin tradisional cenderung memandang diri dan kemampuannya lebih rendah
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daripada pria. Jadi jika ia dihadapkan pada situasi kompetisi terhadap pria timbul

kecemasan pada dirinya.

b. Dari Luar Individu

Menurut Horner dalam Nauly (2003), takut sukses lebih merupakan

karakteristik dari wanita yang memiliki orientasi berprestasi dan kemampuan

yang tinggi. Pada wanita orientasi berprestasi yang rendah serta kemampuan yang

kurang, kesuksesan merupakan suatu hal yang sulit untuk diraih dan bukan

merupakan tujuan baginya untuk bekerja, sehingga wanita tidak terlalu

mempermasalahkan tentang sukses. Sebaliknya dengan wanita yang memiliki

kemungkinan untuk diraih, artinya jika mereka mau berprestasi ada cara agar

mereka dapat meraih prestasi tersebut. Bahkan pada sebagian wanita prestasi

merupakan suatu tujuan untuk diraih. Melalui keadaan inilah konflik terjadi antara

keinginan mereka untuk meraih prestasi, namun dihadapkan pada konsekuensi

yang negatif dari kesuksesan tersebut.

Berdasarkan penelitiannya Horner  dalam Nauly (2003), juga menyatakan,

bahwa ada wanita yang dapat lebih menunjukkan prestasinya yang tinggi jika ia

bekerja sendirian, namun tidak menampilkan prestasi tersebut bila wanita berada

dalam situasi kompetisi dengan pria.

Menurut Bardwick dalam Nauly (2003) pada sebagian wanita, kesuksesan

dipandang sebagai hal yang mengancam hubungan sosialnya dengan lingkungan.

Kesuksesan yang diraihnya sering diikuti oleh pandangan lingkungan bahwa ia

tidak sesuai dengan citranya sebagai wanita dan hal ini ditampilkan dalam bentuk

penolakan sosial dari lingkungan. Keadaan ini dikuatkan oleh penelitian Mednick
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dalam Nauly (2003) yang mendapatkan bahwa takut sukses lebih rendah pada

wanita kulit hitam, dimana pada masyarakatnya kesuksesan bukanlah monopoli

hanya peranan pria.

Dapat disimpulkan bahwa sifat situasi yang kompetitif, terutama situasi

kompetisi dengan pria dapat menampilkan takut sukses. Kondisi lain yang dapat

menganggap bahwa sukses dalam bekerja dan karir bukanlah citra wanita yang

diharapkan.

3. Aspek-Aspek Ketakutan Sukses

Adapun aspek-aspek ketakutan untuk sukses menurut Shaw & Constanzo

dalam Nauly (2003) komponen ketakutan untuk sukses ada tiga, yaitu :

a. Loss of Feminity

Loss of Femininity atau ketakutan akan kehilangan femininitas. Dalam hal

ini, kehilangan femininitas berarti sebagai hilangnya sifat kewanitaan dalam

bentuk kekurangmampuan seorang wanita menunjukan sifat-sifat feminism,

kekurangmampuan untuk menjadi istri dan wanita yang baik dan kurang dapat

menjalankan peran sebagai wanita dalam rumah tangga.

Ketika wanita berusaha untuk memenuhi standar perilaku prestasinya

maka wanita tersebut akan berusaha dengan agresif dalam situasi berkompetisi.

Hal ini tidak sesuai dengan peran jenis kelaminnya sebagai seorang wanita yaitu

feminitas yang seharusnya ditunjukkan dengan pekerjaan yang bersifat

mendukung dan menolong orang lain. Menjadi feminin juga berarti menjadi orang

yang mampu melakukan tugasnya sebagai ibu dan istri yang baik. Pada akhirnya
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semua hal itu akan menyebabkan timbulnya perasaan cemas akan hilangnya sifat-

sifat kewanitaannya atau feminitas (dalam Matlin, 1987).

b. Loss of Social Self Esteem

Loss of Social Self Esteem atau ketakutan akan kehilangan penghargaan

sosial. Hilangnya penghargaan sosial diartikan sebagai ketiadaan atau kurangnya

penghargaan masyarakat terhadap diri wanita yang sukses, karena ia tidak

menanmpilkan sifat yang feminim.

Perasaan cemas akan hilangnya penghargaan sosial yang diartikan sebagai

perasaan hilangnya atau kurangnya penghargaan masyarakat terhadap wanita yang

sukses karena perempuan tidak menampilkan sifat yang feminin (dalam Kurnia,

2005).

c. Social Rejection

Social Rejection atau ketakutan akan penolakan sosial. Bentuk penolakan

sosial ini adalah kurang atau tidak diikutsertakannya wanita sukses dalam

kegiatan kelompok, kurang disenangi oleh teman-temannya baik pria ataupun

wanita. Dapat diartikan wanita tersebut ditolak oleh lingkungannya.

Menurut Shaffer & Wagley (dalam Adibah, 2008) adanya pandangan

negatif dari masyarakat bahwa wanita-wanita yang sukses sering dinilai

bertingkah dan berpikir seperti laki-laki, menentang kodratnya sebagai seorang

wanita dan pandangan negatif lainnya yang pada dasarnya menilai wanita tersebut

telah kehilangan sifat kewanitaannya. Hal ini membuat masyarakat menolak

secara sosial wanita yang seperti itu yang dilakukan dalam bentuk tidak
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diikutsertakan wanita sukses dalam kegiatan kelompok, cemohan, sindiran dan

sebagainya. Penolakan ini akan semakin kuat jika wanita tersebut bertingkah

kompetitif secara terbuka dan menolak peran tradisionalnya.

Dapat disimpulkan bahwa ketakutan untuk sukses tidak disadari oleh

wanita dan merupakan hasil dari proses sosialisasi yang spesifik pada wanita.

Proses sosialisasi ini mengarahkan wanita terhadap antisipasi akan kehilangan

feminimitasnya (loss of feminimity). Kehilangan feminimitas ini mengarahkan

wanita untuk menjadi takut jika mendekati keberhasilan dan memperkirakan akan

kehilangan penghargaan sosial (loss of social rejection) serta mengantisipasi

adanya penolakan sosial (social rejection) yang diakibatkan oleh kesuksesannya.

B. Wanita Bekerja

1. Pengertian Wanita Bekerja

Matlin (1987) menggunakan istilah wanita bekerja dengan working

mother, yang mengacu kepada dua pengertian, yaitu wanita yang bekerja di luar

rumah yang memperoleh penghasilan sebagai imbalannya bekerja dan wanita

yang tidak memperoleh penghasilan karena di dalam rumah. Sedangkan ia

menemuka secara khusus mengenai wanita yang bekerja di luar rumah dan

memperoleh penghasilan dari hasil bekerjanya sebagai employed women.

Pandia (1997) menyatakan bahwa wanita bekerja adalah wanita yang

bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil

pekerjaannya. Selanjutnya kebutuhan yang timbul pada wanita untuk bekerja

adalah sama seperti pria, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial dan
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aktualisasi diri. Bagi diri wanita itu sendiri sebenarnya dengan bekerja di luar

rumah, ia akan mencapai suatu pemuasan kebutuhan.

Menurut Umar dalam Diana (1990) bahwa dengan bekerja maka wanita

dapat mencapai identitas diri, tingkat tertentu dalam golongan, tingkat sosial

tertentu dalam masyarakat, kemungkinan untuk mengadakan kontak sosial,

merasa senang dan terlepas dari bosan, melakukan sesuatu yang konstruktif dan

kreatif, dapat menyumbangkan ide-idenya dan melakukan penyembuhan diri dari

situasi yang menekan dan rutin.

Unger  dalam Adibah (2008) mengemukakan istilah wanita bekerja atau

ibu bekerja itu menunjukkan bahwa wanita itu tidak benar-benar bekerja sampai

dia mendapatkan penghasilan. Menurut Beneria dalam Jacinta F. Rini (2002)

wanita dapat dikategorikan ke dalam dua kategori peran, yaitu peranan reproduktif

dan peranan produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi

biologis (pelahiran), sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja

yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (economically active).

Jadi yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah wanita yang bekerja di

luar rumah dan mendapatkan penghasilan, mereka terdaftar sebagai pegawai

negeri sipil dan pegawai swasta.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja

Menurut Munandar dalam Pandia (1997) ada beberapa alasan mengapa

wanita bekerja, antara lain yaitu menambah penghasilan, menghindari rasa bosan

atau jenuh dalam mengisi waktu luang, mempunyai minat atau keahlian tertentu

yang ingin dimanfaatkan, memperoleh status, mengembangkan diri.



18

Menurut Jacinta F. Rini (2002), faktor-faktor yang mendasari kebutuhan

wanita untuk bekerja di luar rumah adalah:

a. Kebutuhan finansial

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak,

membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut

mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.

b. Kebutuhan sosial-relasional

Ada pula wanita-wanita yang tetap memilih untuk bekerja, karena

mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerja mereka

sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu

kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh

melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda

yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang

serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang wanita untuk tetap

mempertahankan pekerjaannya.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Abraham Maslow mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah

satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi

diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya. Bekerja

adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam

menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta,

mengekpresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan
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pengalaman, menemukan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan,

prestasi-adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri.

Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi ataupun karir, merupakan

salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di zaman sekarang ini

terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk

meraih jenjang karir yang tinggi. Bagi wanita yang sejak sebelum menikah sudah

bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka wanita

cendrung kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa

bekerja dan pekerjaan adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memenuhi

kebutuhan aktualisasi, menyokong sense of help dan kebanggaan diri selain

mendapatkan kemandirian secara finansial.

d. Lain-lain

Pada beberapa kasus, ada pula wanita bekerja yang jauh lebih menyukai

dunia kerja ketimbang hidup dalam keluarga. Mereka merasa lebih rileks dan

nyaman jika sedang bekerja dari pada di rumah sendiri. Dan pada kenyataannya,

mereka bekerja agar dapat pergi dan menghindar dari keluarga. Kasus ini memang

dilandasi oleh persoalan yang lebih mendalam, baik terjadi di dalam diri orang

yang bersangkutan maupun dalam hubungan antara anggota keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah

disebabkan adanya kebutuhan finansial, kebutuhan sosial-relasional, kebutuhan

aktualisasi diri dan lainya yang tidak bisa dipenuhi, sehingga untuk memenuhi

kebutuhan tersebut wanita harus bekerja di luar rumah.
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C. Kerangka Pemikiran

Kebanyakan wanita yang bekerja tidak diakui sebagai aktifitas yang nyata,

kecuali pekerjaan yang berhubungan dengan menolong orang lain sesuai dengan

peran gandanya. Tapi jika untuk peningkatan diri atau peningkatan jabatan maka

hal ini akan disepelekan. Karena didalam diri wanita terdapat ketakutan untuk

lebih sukses dibandingkan laki-laki. Hal ini timbul karena adanya pandangan

negatif terhadap kesuksesan wanita sehubungan dengan keberhasilan wanita

dalam berkarir.

Ketakutan untuk sukses lebih besar kemungkinannya untuk terjadi dalam

lingkungan yang menguatkan munculnya konsekuensi negatif ketika seseorang

meraih keberhasilan. Jika seorang wanita meraih sukses berkarir di usia yang

seharusnya dia sudah menikah, maka akan timbul pertanyaan kapan dia akan

menikah. Ditambah lagi pandangan masyarakat jika wanita bekerja sukses

terutama yang memiliki jabatan tinggi akan sulit mencari pasangan, karena wanita

yang sukses dianggap sebagai wanita yang mandiri. Keberhasilan juga dianggap

sebagai suatu yang menakutkan bagi wanita terutama jika dihadapkan pada situasi

untuk berkompetisi dan memerlukan agresifitas. Sedangkan agresif tidak sesuai

dengan peran gender wanita umumnya yaitu feminitas.

Dengan berbagai pandangan terhadap kesuksesan seorang wanita bekerja

maka dapat disimpulkan ketakutan sukses pada wanita bekerja merupakan proses

sosialisasi internal dan eksternal dari wanita tersebut. Proses sosialisasi ini

mengarahkan wanita terhadap antisipasi akan kehilangan femininitasnya (loss of

feminity). Kehilangan feminitas ini mengarahkan wanita untuk merasa takut jika
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mendekati keberhasilan dan memperkirakan akan kehilangan penghargaan sosial

(loss of social self esteem) serta mengantisipasi adanya penolakan sosial (social

rejection) yang diakibatkan kesuksesannya.

Menurut Nyberg dalam Riyanti (2007), keadaan fear of success yang

terjadi pada wanita lebih merupakan suatu beban yang lebih berat dibandingkan

dengan kegagalan itu sendiri. Jika seorang wanita mendirikan sebuah bisnis baru

dengan dana yang terbatas, jadwal kegiatan keluarga yang padat, serta isu-isu

mengenai pemiliharaan anak, dan kemudian karena hal-hal tersebut mereka gagal

dan menutup usahanya, kebanyakan orang akan melihat hidupnya dengan

pandangan simpati dan pengertian. Namun jika seseorang wanita mampu

mengatasi segala rintangan dalam bisnis dan kemudian mencapai keberhasilan,

maka keadaan ini akan di pandang sebagai suatu hal yang negatife oleh sebagaian

orang yang menganggap bahwa keberhasilan wanita sebagai bentuk pemuasan

ego negatif.

Menurut Horner peran seorang wanita dipelajari seseorang melalui proses

sosialisasi ditengah lingkungan dalam Nauly (2003). Menurut Dequim dalam

Nauly (2003) batasan peranan wanita atau pria yang ada dalam suatu masyarakat

dipengaruhi nilai-nilai budaya setempat. Keberagaman budaya dan etnis di

Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakatnya

salah satu adalah etnis Melayu yang di Sumatera Utara (Ridwan, 2005).

Masyarakat umumnya secara kultural menempatkan posisi wanita untuk

kegiatan reproduktif, hal ini dilihat dari nilai-nilai ideal perempuan. Suatu

keluarga umumnya didominasi oleh suami.
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Menurut adat istiadat, perempuan adalah pengikut dan pelaksana apa yang

telah diputuskan oleh suami. Dalam kegiatan produktif wanita hanya sekedar

membantu suami. Seberat apapun tugas dan kewajiban yang diemban dalam suatu

pekerjaan, seorang wanita tidak boleh melupakan fungsinya sebagai suri rumah

tangga (Ridwan, 2005).

Membicarakan sikap pandang terhadap wanita bekerja bukanlah yang

sederhana. Tetapi terkait dengan seperangkat aspek yang harus dikaji secara

mendalam dan seksama. Perlu dijaga adalah agar lapangan, sifat dan jenis

pekerjaan jangan sampai merendahkan harkat dan martabat kewanitaan yang

dijunjung tinggi dalam masyarakat (Ridwan, 2005). Berdasarkan beberapa kajian,

perubahan dan perbedaan kondisi dan pengalaman hidup juga mempengaruhi

ketakutan untuk sukses wanita bekerja.

Pertanyaan di atas menjadi pertanyaan sebagai berikut untuk memudahkan

dalam proses penelitiaan, antara lain: “Bagaimana ketakutan sukses yang di alami

wanita yang bekerja?”.


