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PERSEMBAHAN DAN MOTTO 

 

Persembahan : 

 Untuk ibu tersayang dan tercinta Siti  Mukayaroh, bapak tersayang dan 

tercinta Sutiyo, serta kakak tersayang Indah Sulistyo Rini. 

 Seluruh sahabat-sahabat dan  teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. 

Motto : 

Selalu bersyukur dengan segala hal yang Allah berikan. Jalani hidupmu dengan 

penuh rasa syukur dengan tenang. Hidup Cuma sekali jangan  sia-siakan, lakukan 

dengan sebaik-baiknya. Jangan berharap berlebih kepada manusia, selalu berharap 

dan meminta kepada Allah. 
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INTISARI 

Penelitian ini membahas kinerja perempuan pekerja yang mempunyai peran ganda  

dengan variabel motivasi kerja, pengembangan karier dan konflik peran ganda. 

Motivasi kerja adalah kekuatan yang muncul dari dalam maupun diri seseorang 

serta membangkitkan semangat dan ketekunan untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan. Pengembangan karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang 

dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir yang telah ditentukan. Sedangkan 

konflik peran ganda adalah suatu konflik yang ada pada diri individu yang muncul 

karena terdapatnya tekanan dari pekerjaan yang bertentangan dengan peran di 

dalam keluarga, sehingga kedua peran tersebut tidak bisa berjalan dengan sejajar. 

Berdasarkan pada kajian teori yang ada maka pertanyaan dalam rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah (a) adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

perempuan pekerja yang memiliki peran ganda (b) adakah pengaruh 

pengembangan karier terhadap kinerja perempuan pekerja yang memiliki peran 

ganda (c) adakah pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja perempuan 

pekerja yang memiliki peran ganda. Populasi penelitian ini adalah PNS 

perempuan yang bekerja di dinas balai kota Semarang. Metode penarikan sampel 

menggunakan purposive sampling yang berarti bahwa pengambilan sampel 

dengan  pertimbangkan kriteria tertentu yaitu : pegawai negeri sipil (PNS) 

perempuan yang sudah berkeluarga (menikah) dan memiliki anak. Data yang 

diperoleh kemudian di analisis menggunakan SPSS versi 22 dan hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja dan 

berpengaruh positif signifikan. Pengembangan karier juga memiliki pengaruh 

positif signifikan dan dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan konflik peran ganda 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja. 
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