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ABSTRAKSI 

 

 

Bekerja merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebagian orang 

dewasa. Dalam beberapa dekade ini perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

terjadi dengan sangat pesat. Hal ini mendorong wanita untuk ikut serta dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat  sering 

dijumpainya wanita pekerja. Sering dengan perkembangan jaman, dimana ilmu dan 

teknologi berkembang dengan pesat, menyebabkan semakin terkikisnya perbedaan 

antara pria dan wanita untuk bekerja. Sebagai seorang pekerja sekaligus sebagai ibu 

rumah tangga, tidaklah mudah, menimbulkan konflik peran ganda, stres kerja dan 

penurunan kinerja.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik 

peran ganda, ketidakjelasan peran terhadap stres kerja dan kinerja perawat. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perawat wanita di RSI Sultan Agung Semarangyang 

sudah menikah, dengan kuesioner di olah sebanyak  118 kuesioner. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer  dengan metode pengumpulan data penyebaran 

kuesioner. Alat analisis yang dipergunakan adalah path analysis dan analisis regresi 

berganda. 

Hasil yang diperoleh adalah konflik peran ganda berpengaruh positif 

terhadap stres kerja dan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Locus of 

control berpengaruh negatif terhadap stres kerja dan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Ketidakjelasan peran berpengaruh positif terhadap stres kerja dan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Stres kerja berpengaruh terhadap 

stres kerja dengan arah regresi yang negatif, artinya apabila stres kerja  semakin 

meningkat, maka kinerja karyawan akan semakin menurun. 

 

Kata Kunci :  Konflik Peran Ganda, Ketidakjelasan Peran, Locus of Control, Stres 

Kerja, Kinerja Perawat Wanita 
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ABSTRACT 

 

 

 Work is a very important one for some adults. In recent decades the 

development and economic growth occurred very rapidly. This encourages women 

to participate in meeting household needs. These conditions make women workers 

often met. Often with the times, where science and technology are developing 

rapidly, causing increasingly eroded differences between men and women to work. 

As a worker as well as a housewife, it is not easy, causing multiple role conflicts, 

work stress and decreased performance. 

 The purpose of this study was to analyze the effect of dual role conflict, 

role ambiguity on work stress and nurse performance. The population in this study 

was female nurses who were married at Sultan Agung Hospital in Semarang, with 

questionnaires as many as 118 questionnaires. The type of data used is primary data 

with questionnaire distribution data collection methods. The analytical tool used is 

path analysis and multiple regression analysis.. 

 The results obtained are the dual role conflict has a positive effect on work 

stress and a negative effect on employee performance. Locus of control has a 

negative effect on work stress and a positive effect on employee performance. 

Unclear role has a positive effect on job stress and negatively affects employee 

performance. Job stress affects work stress with a negative regression direction, 

meaning that if work stress increases, then employee performance will decrease. 

 

Keywords: Dual Role Conflict, Rule Unclear, Locus of Control, Job Stress, Female 

Nurse Performance 
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