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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian 

korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

berdasarkan koefisien korelasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih variabel 

resilience of efficacy, variabel kecenderungan kepribadian extroversion dan 

variabel dukungan pengasuh untuk diteliti hubungannya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah: 

Variabel bebas  :  

 Kecenderungan kepribadian extraversion

 Dukungan pengasuh

Variabel tergantung : 

 Resilience of efficacy
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3.2.2 Definisi Operasional 

3.2.2.1 Resilience of Efficacy 

Resilience of efficacy merupakan keyakinan pada kemampuan diri untuk 

tetap menyelesaikan tugas dalam mencapai suatu tujuan walaupun sedang 

menghadapi tekanan kondisi, kegagalan atau keterpurukan. 

Tinggi rendahnya resilience of efficacy yang dimiliki oleh remaja di panti 

asuhan dapat dilihat dari skor total individu yang diperoleh pada skala resilience 

of efficacy. Semakin tinggi skor total resilience of efficacy yang didapatkan 

menunjukkan semakin tinggi pula tingkat resilience of efficacy yang dimiliki oleh 

individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor total resilience of efficacy 

yang didapatkan menunjukkan semakin rendah pula tingkat resilience of efficacy 

yang dimiliki oleh individu tersebut. 

 

3.2.2.2 Kecenderungan Kepribadian Extraversion 

Kepribadian yang cenderung mengarah pada extroversion dengan ciri-ciri 

ramah dan suka bergaul serta menyukai pekerjaan secara langsung yang 

melibatkan banyak orang. Apabila menjauhi dari ciri-ciri tersebut, maka individu 

memeliki kecenderungan introversion, dengan ciri-ciri pendiam, lebih suka 

menghabiskan waktunya sendiri dan tidak mudah bergaul 

Tinggi rendahnya kecenderungan kepribadian extraversion yang dimiliki 

oleh remaja akhir di panti asuhan dapat dilihat dari skor total individu yang 
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diperoleh pada skala kecenderungan kepribadian extraversion. Semakin tinggi 

skor total kecenderungan kepribadian extraversion yang didapatkan menunjukkan 

semakin tinggi pula tingkat kecenderungan kepribadian extraversion yang dimiliki 

oleh individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor total kecenderungan 

kepribadian extraversion yang didapatkan menunjukkan semakin rendah pula 

tingkat kecenderungan kepribadian extraversion yang dimiliki oleh individu 

tersebut (semakin introvert). 

 

3.2.2.3 Dukungan Pengasuh 

Dukungan pengasuh adalah dukungan sosial yang diberikan oleh pengasuh 

di panti berupa dorongan semangat, perhatian, penghargaan, bantuan dan kasih 

sayang (emotional support dan informational support) yang menimbulkan rasa 

dicintai, diperhatikan dan dihargai pada remaja di panti.  

Tinggi rendahnya dukungan pengasuh yang diterima oleh remaja di panti 

asuhan dapat dilihat dari skor total individu yang diperoleh pada skala dukungan 

pengasuh. Semakin tinggi skor total dukungan pengasuh yang diterima 

menunjukkan semakin besar pula tingkat dukungan pengasuh yang didapatkan 

oleh individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor total dukungan pengasuh 

yang diterima menunjukkan semakin kecil pula tingkat dukungan pengasuh yang 

diterima oleh individu tersebut. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

skala. Skala merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data yang sangat 

fleksibel dan relatif mudah digunakan (Azwar, 2013). 

Penelitian ini menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Kim dan 

Park (2008) untuk mengukur resilience of efficacy dan dukungan pengasuh. Untuk 

mengukur kecenderungan kepribadian extraversion peneliti menggunakan skala 

yang dikembangkan oleh yang dikembangkan oleh Eysenck (EPQRS-H dalam 

Francis, Lewis, & Ziebertz, 2006).  

 

3.3.1.1 Skala Kepribadian Extraversion-Introversion 

Skala untuk mengukur kecenderungan kepribadian extraversion 

menggunakan alat ukur dari Eysenck (EPQRS-H dalam Francis, Lewis, & 

Ziebertz, 2006) yang bertujuan untuk mengukur seberapa kuat kecenderungan 

kepribadian extraversion pada subjek. Item-item yang digunakan dalam skala 

kepribadian extraversion-introversion berjumlah 12 item pernyataan terdiri dari 

sepuluh pernyataan favorable (pernyataan mendukung) dan dua pernyataan 

unfavorable. Skala ini disusun dengan skala Likert. Alternatif jawaban 

menggunakan interval nilai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

Subjek diminta untuk memilih skala nilai dari 1-5 dari setiap pernyataan. Semakin 

besar angka yang dilingkari menunjukkan bahwa subjek semakin setuju terhadap 
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pernyataan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka yang dilingkari 

menunjukkan bahwa subjek semakin tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Skala kecenderungan kepribadian extraversion ini terdiri dari 12 item 

pernyataan mengenai kecenderungan kepribadian extraversion. Tabel 3.1 

merupakan blue print dari skala kecenderungan kepribadian extraversion. 

Tabel 3.1  

Blue Print Kecenderungan Kepribadian Extraversion 

Kepribadian 

Extraversion-

Introversion 

Item 

Favorable 

Item 

Un-Favorable 
Jumlah 

Aitem 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 7,10 12 

Total  12 

 

3.3.1.2 Skala Dukungan Pengasuh 

Skala untuk mengukur dukungan pengasuh peneliti mengadaptasi dari skala 

Kim dan Park (2008) yang bertujuan untuk mengukur seberapa banyaknya 

dukungan pengasuh yang diterima oleh subjek. Item-item yang digunakan dalam 

skala dukungan pengasuh hanya pernyataan favorable (pernyataan mendukung). 

Jumlah item adalah dua belas, enam merepresentasikan informational support dan 

enam item lainnya merepresentasikan emotional support. Skala ini disusun dengan 

menggunakan skala Likert. Alternatif jawaban menggunakan interval nilai dari 1 

(tidak sama sekali) sampai 7 (sangat banyak). Subjek diminta untuk memilih skala 

nilai dari 1-7 dari setiap pernyataan. Semakin besar angka yang dilingkari 

menunjukkan bahwa semakin banyak dukungan pengasuh yang diterima subjek. 
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Sebaliknya, semakin kecil angka yang dilingkari menunjukkan bahwa semakin 

sedikit dukungan pengasuh yang diterima subjek. 

Skala dukungan pengasuh ini terdiri dari 12 item pernyataan mengenai 

dukungan sosial yang diberikan oleh pengasuh. Tabel 3.2 merupakan blue print 

dari skala dukungan pengasuh. 

Tabel 3.2 

Blue Print Dukungan Pengasuh 

Sumber 
Item Favorable Jumlah 

Aitem Emotional Support Informational Support 

Pengasuh 1, 3, 5, 7, 9, 11 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 

                 Total 12 

 

3.3.1.3 Skala Resilience of Efficacy 

Untuk mengukur resilience of efficacy peneliti menggunakan alat ukur dari 

Kim dan Park (2008) yang diadaptasi oleh rekan peneliti di Indonesia. Item-item 

yang digunakan dalam skala resilience of efficacy meliputi pernyataan favorable 

(pernyataan mendukung). Skala ini disusun dengan skala Likert. Alternatif 

jawaban menggunakan interval nilai dari 1 (sangat tidak baik) sampai 7 (sangat 

baik). Subjek diminta untuk memilih skala nilai dari 1-7 dari setiap pernyataan. 

Semakin besar angka yang dilingkari mendekati 7 menunjukkan bahwa subjek 

semakin baik dalam melakukan hal yang dinyatakan pada item tersebut. Dan 

sebaliknya, semakin kecil angka yang dilingkari mendekati 1 menunjukkan bahwa 

subjek semakin tidak baik dalam melakukan hal yang dinyatakan pada item 

tersebut. 
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Skala resilience of efficacy ini terdiri dari 6 item pernyataan mengenai 

tingkat resilience of efficacy yang dimiliki oleh subjek. Tabel 3.3 menjelaskan 

mengenai blue print resilience of efficacy. 

Tabel 3.3  

Blue Print Resilience of Efficacy 

Pernyataan No Item 

Bangkit kembali setelah mencoba yang terbaik dan gagal 

Memotivasi diri untuk terus mencoba ketika menghadapi kegagalan 

Tetap bersemangat ketika menghadapi kesulitan 

Menghilangkan keraguan pada diri sendiri setelah mengalami 

kekecewaan besar 

Mengatasi rasa putus asa ketika semua yang dilakukan tidak 

berjalan seperti yang diinginkan 

Menahan perasaan marah dan tidak suka 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

Total 6 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Dalam upaya untuk memperoleh angket yang valid dan reliabel, peneliti 

melakukan uji coba bahasa. Uji coba bahasa dilakukan kepada 10 subjek 

penelitian. Hal ini bermaksud agar item-item yang disajikan dalam skala yang 

digunakan dalam suatu penelitian adalah item-item yang baik dan mudah 

dimengerti bahasanya oleh subjek penelitian, sehingga hasil yang didapatkan 

melalui angket tersebut maksimal. 

Setelah melakukan uji coba, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji 

validitas dilakukan dengan menggunakan analisis Pearson Product Moment, 

sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach 
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Alpha. Item akan dikatakan baik ketika memiliki nilai koefisien korelasi sebesar  

0.3 atau p < 0.05 dan reliabel jika nilai Alpha Cronbach 0.7 (Azwar, 2007). 

Pada penelitian sebelumnya, nilai reliabilitas dari alat ukur social support 

yang terbagi menjadi emotional support dan informational support masing-masing 

memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.92, sedangkan nilai reliabilitas dari alat ukur 

resilience of efficacy sebesar 0.812 (Kim dan Park, 2008) dan untuk nilai 

reliabilitas dari alat ukur kepribadian extraversion-introversion sebesar 0.852 

(Francis, Lewis, & Ziebertz, 2006). 

 

3.3.2.1 Validitas Alat Pengumpulan Data 

Azwar (2007) mendefinisikan validitas sebagai suatu ketepatan dan 

keakuratan mengenai hal apa yang ingin diukur pada tes tersebut. Item dikatakan 

valid jika memiliki koefisien korelasi sebesar  0.3, p < 0.05 (Azwar, 2013). 

Untuk menguji validitas item, peneliti menggunakan Pearson Product Moment 

dengan bantuan program SPSS 16.0 secara komputerisasi yang diuji dengan 

mengkorelasikan skor item dengan total skor item. 

 

3.3.2.2 Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Azwar (2007) mendefinisikan reliabilitas sebagai pengukuran yang dapat 

menghasilkan data yang reliabel. Menurut Irawan dan Karyani (2011) item 

dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach > 0.7. 
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3.3.2.3 Skala Resilience Of Efficacy 

Pada penelitian ini skala resilience of efficacy memiliki satu aitem yang 

tidak valid yaitu aitem no. 5 dengan koefisien korelasi sebesar 0.200, sehingga 

aitem no. 5 digugurkan. Hasil reliabilitas skala resilience of efficacy memiliki 

nilai Alpha Cronbach 0.835. Maka skala resilience of efficacy memenuhi kaidah 

reliabilitas.  

 

3.3.2.4 Skala Kecenderungan Kepribadian Extraversion 

Pada  penelitian ini skala kecenderungan kepribadian extraversion terdapat 

dua aitem yang tidak valid yaitu aitem no. 7 dan 10, sehingga digugurkan. Hasil 

reliabilitas dari skala kecenderungan kepribadian extraversion memiliki nilai 

Alpha Cronbach sebesar 0.867, maka dikatakan reliabel.  

 

3.3.2.5 Skala Dukungan Pengasuh 

Pada penelitian ini skala dukungan pengasuh reliabel untuk semua aitem (12 

aitem) valid. Hasil reliabilitas skala dukungan pengasuh memiliki nilai alpha 

cronbach sebesar 0.964, maka skala dukungan pengasuh dikatakan memenuhi 

kaidah reliabilitas.  
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Bungin (2011) populasi adalah sekelompok objek yang menjadi 

sasaran penelitian dan menjadi sumber data penelitian. Adapun populasi pada 

penelitian ini adalah remaja di beberapa panti asuhan Surabaya Barat yang 

berjumlah 86 orang. 

Kriteria dari populasi penelitian ini ialah remaja dengan rentang usia 10 

tahun sampai 22 tahun dan bertempat tinggal di Panti Asuhan. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Taradipa, Siswandari & Sumaryati, 2013).  

 

3.5 Analisa Data 

Analisis data penting dalam suatu penelitian. Data yang diteliti dapat 

menjawab hipotesis, memecahkan masalah penelitian, serta digunakan untuk 

membuat pembahasan lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi ganda 

dan uji korelasi parsial. Korelasi ganda adalah suatu korelasi yang bermaksud 

untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel (Hasanah, 2015). Korelasi 

parsial adalah korelasi untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen 
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(bebas) dan satu variabel independen (terikat) dengan mengasumsikan bahwa 

variabel yang lainnya dalam keadaan konstan. 

Hipotesis yang diuji menggunakan uji korelasi ganda adalah kecenderungan 

extraversion, dukungan pengasuh, dan resilience of efficacy secara bersama-sama. 

Sedangkan hipotesis yang diuji menggunakan uji korelasi parsial yaitu, dukungan 

pengasuh dan resilience of efficacy dengan mengendalikan kecenderungan 

kepribadian extraversion, serta kecenderungan kepribadian extraversion dan 

resilience of efficacy dengan mengendalikan dukungan pengasuh.  

Sebelum melakukan uji korelasi ganda dan parsial, data penelitian harus 

memenuhi syarat uji asumsi dengan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Dahlan, Mananeke & Dotulong, 2014). Uji normalitas ini 

menggunakan pengukuran One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

program SPSS 16.0 secara komputerisasi. Data dikatakan berdistribusi normal 

jika memiliki nilai  p-value > 0.05 (Rida, Dantes & Dantes, 2013). 

Keseluruhan perhitungan analisis data penelitian ini dikerjakan dengan 

menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS 16.0.  


