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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian teoritis antara pembahasan pada bab sebelumnya,

maka pada bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan

mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran mengenai ketakutan sukses

wanita bekerja.

A. Kesimpulan

1. Ketakutan untuk sukses yang ada pada wanita yang bekerja berasal dari

dalam diri (internal) dan luar (eksternal). Ketakutan yang berasal dari dalam

diri (internal) bagi wanita menikah diantaranya ketidakmampuan dalam

mengurus rumahtangga, patuh dan ingin mengabdi kepada suami, serta

ingin menghargai hasil kerja suami. Ketakutan yang berasal dari dalam diri

wanita yang belum menikah adalah kekhawatiran bagaimana menjalani

kehidupan pernikahan sambil bekerja tanpa harus menimbulkan konflik.

2. Ketakutan yang berasal dari luar (ekternal) bagi wanita menikah diantaranya

adalah mendapat sindiran atau cemoohan dari masyarakat, tidak siap

mentalmenghadapi tekanan pekerjaan dengan persaingan yang tinggi.

Ketakutan yang berasal dari luar diri bagi wanita yang belum menikah

adalah menjadi bahan pembicaraan tetangga karena kesibukan mengejar

karir sampai tidak memikirkan akan kehidupan berumah tangga.

3. Wanita bekerja merasa jika memperoleh kesuksesan di dalam pekerjaan

namun mendapatkan kegagalan dalam menjalani kodratnya sebagai istri dan

58



58

juga ibu akan merasa malu dihadapan suami dan anaknya. Hal ini

mengingat wanita melayu tidak ingin melupakan kodratnya sebagai wanita

dan tetap menghormati laki-laki sebagai pemimpin dan tidak meupakan

tugas rumah tangganya sebagai istri dan ibu.

B. Saran

1. Bagi wanita yang bekerja

Wanita yang bekerja agar dapat menjalankan karir sesuai dengan

nilai-nilai yang ada pada masyarakat umumnya yaitu sesuai dengan

kodratnya sebagai wanita. Selain itu diharapkan kepada wanita untuk dapat

meningkatkan kempetensi dirinya, seperti pendidikan, memiliki

keterampilan, dan lain sebagainya supaya mampu bersaing dan mampu

menghadapi tekanan dunia kerja sehingga akan tercipta harmonisasi dan

bukan merasakan sebagai beban.

2. Bagi Masyarakat, Orangtua, Suami atau Pasangan

Secara umum masyarakat dapat menerima secara wajar wanita

bekerja, disarankan kepada masyarakat agar mengembangkan lapangan

kerja, sifat dan jenis pekerjaan sesuai dengan kodratnya sebagai wanita yaitu

dengan mengembangkan berbagai jenis wirausaha yang didominasi oleh

wanita agar keseimbangan antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan

dapat terjaga.

Disarankan agar orang terdekatnya dalam hal ini keluarga dan rekan

kerja memberikan dukungan secara moral kepada wanita bekerja agar dapat
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berpartisipasi dalam kehidupan keluarganya atau bagi budaya dan

masyarakatnya dengan mendayagunakan peran dalam bekerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika peneliti selanjutnya tertarik untuk meneliti permasalahan yang

sama, dapat memfokuskan penelitian untuk ketakutan sukses pada wanita

yang sudah menikah sehingga akan mempertegas dan memperjelas

ketakutan sukses yang dialami wanita sudah menikah dan melakukan

penelitian yang lebih spesifik lagi seperti melakukan penelitian pada wanita

etnis tertentu dan disarankan memperbanyak partisipan sehingga lebih

mendapatkan gambaran yang kompeten. Selain itu bagi peneliti selanjutnya

disarankan agar lebih memperhatikan penyusunan lembar persetujuan yang

lebih disesuaikan dengan kode etik psikologi.


