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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain korelasional untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

dukungan pasangan, dukungan atasan dan resilience of efficacy pada wanita 

berperan ganda di reflexology X Surabaya Barat.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas 1: dukungan pasangan 

Dukungan pasangan adalah usaha yang dilakukan oleh pasangan (suami) 

dalam membantu  istri untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi 

dengan cara seperti nasehat-nasehat, informasi atau pun ucapan yang dapat 

menguatkan pasangan..   

Besarnya dukungan pasangan yang diterima individu dilihat dari skor total 

yang diperoleh individu pada skala dukungan pasangan. Semakin tinggi skor total 

yang diperoleh individu dari alat ukur ini menunjukkan semakin banyak dukungan 

pasangan yang diterima individu. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah 

skor yang didapat individu dari alat ukur ini menunjukkan semakin sedikit 

dukungan pasangan yang diterima individu. 
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Dukungan atasan adalah dukungan yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahannya ketika dibutuhkan guna membantu bawahannya untuk menghadapi 

permasalahan mereka dan melaksanakan tugas mereka dengan lebih efefktif 

dalam menghadapi situasi stres. 

 Besarnya dukungan atasan yang diterima individu dilihat dari skor total 

yang diperoleh individu pada skala dukungan atasan. Semakin tinggi skor total 

yang diperoleh individu dari alat ukur ini menunjukkan semakin banyak dukungan 

atasan yang diterima individu. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah 

skor yang didapat individu dari alat ukur ini menunjukkan semakin sedikit 

dukungan atasan yang diterima individu. 

 

3.2.2  Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung: resilience of efficacy 

 Resilience of efficacy dapat diartikan sebagai keyakinan diri seseorang 

untuk dapat terus melanjutkan pekerjaannya dengan terus bangkit dari 

keterpurukannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan berbagai tekanan yang 

dialaminya. 

 Besarnya resilience of efficacy yang dimiliki individu dilihat dari skor total 

yang diperoleh individu pada skala resilience of efficacy. Semakin tinggi skor 

total yang diperoleh individu dari alat ukur ini menunjukkan semakin banyak 

resilience of efficacy yang dimiliki individu. Begitu pula dengan sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat individu dari alat ukur ini menunjukkan 

semakin sedikit resilience of efficacy yang dimiliki individu. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data menggunakan skala. Skala yang digunakan  

mengukur dukungan pasangan, dukungan atasan dan reslience of efficacy. Dalam 

menjaga validitas dan reliabilitas alat ukur skala dukungan pasangan, dukungan 

atasan dan resilience of efficacy diuji cobakan terlebih dahulu kepada 10 orang 

yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasi dalam penelitian 

ini. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan subjek memahami pertanyaan yang 

sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini sesuai dengan subjek 

penelitian. Sebelum uji coba dilakukan, peneliti melakukan penyempurnaan 

terkait penggunaan bahasa yang digunakan dalam skala tersebut kepada sepuluh 

subjek. Setelah melakukan uji coba alat ukur terhadap sepuluh subjek, peneliti 

mendapatkan beberapa masukan yang dapat berguna bagi penyempurnaan alat 

ukur ini. 

 

3.3.1.1 Skala Dukungan Pasangan 

 Skala dukungan pasangan dalam penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti  

dari alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008) di Korea dengan 

menggunakan skala interval. Alat ukur ini diadaptasi dan diterjemahkan oleh 

rekanan peneliti Kim di Indonesia. 

 Kepada subjek diberikan beberapa pertanyaan mengenai dukungan 

pasangan yang diterimanya selama ini. Subjek kemudian mengisi skala tersebut 
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dengan menuliskan angka antara satu sampai tujuh. Semakin tinggi angka yang 

diberikan berarti semakin banyak dukungan pasangan yang diterima oleh subjek 

 Subjek diberikan 12 aitem pertanyaan dengan masing-masing 6 item 

tentang informational support, 6 item lainnya tentang emotional support.   

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Dukungan Pasangan 

 

Dukungan 

Pasangan 
Item Jumlah 

Item 
Suami 

 

Emotional Support Informational Support 

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

 

3.3.1.2 Skala Dukungan Atasan 

 Skala dukungan atasan dalam penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti  dari 

alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008) di Korea dengan 

menggunakan skala interval. Alat ukur ini diadaptasi dan diterjemahkan oleh 

rekanan peneliti Kim di Indonesia. 

 Pada saat pengisian kuesioner, subjek diberikan beberapa pertanyaan 

mengenai dukungan atasan yang diterimanya selama ini. Subjek kemudian 

mengisi skala tersebut dengan menuliskan angka antara satu sampai tujuh, 

semakin tinggi angka yang diberikan mengartikan subjek semakin banyak 

menerima dukungan atasan. 

 Subjek diberikan 12 aitem pertanyaan dengan masing-masing 6 item 

tentang informational support, 6 item lainnya tentang emotional support.  
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Tabel 3.2 

Blueprint Skala Dukungan Atasan 

 

Dukungan 

Atasan 
Aitem Jumlah 

Item 

Supervisor 

 

Emotional Support Informational Support 

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

 

3.3.1.3 Skala Resilience Of Efficacy 

 Skala resilience of efficacy dalam penelitian ini dimodifikasi oleh peneliti 

dari alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008) di Korea dengan 

menggunakan skala interval. Alat ukur ini diadaptasi dan diterjemahkan oleh 

rekanan peneliti Kim di Indonesia. 

 Pada saat pengisian kuesioner, subjek diberikan beberapa pertanyaan 

mengenai resilience of efficacy yang dimilikinya selama ini. Subjek kemudian 

mengisi skala tersebut dengan menuliskan angka antara satu sampai tujuh, 

semakin tinggi angka yang diberikan mengartikan subjek semakin tinggi 

resilience of efficacynya  

 Subjek diberikan 6 item mengenai resilience of efficacy. Item tersebut 

berisikan mengenai seberapa baik individu tersebut dapat melakukan resilience of  

efficacy. 
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Tabel 3.3 

Blueprint Skala Resilience of Efficacy 

 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Azwar (dalam Matondang, 2009) menyatakan bahwa validitas mempunyai 

arti seberapa baik suatu pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes dapat dikatakan memiliki validitas yang baik apa bila alat tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. 

 Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan korelasi 

antara skor item dan skor total dari masing-masing skala dukungan pasangan, 

dukungan atasan dan resilience of efficacy. 

 Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan uji 

pearson product moment ini dikarenakan pada skala yang digunakan peneliti 

menggunakan skala interval. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS. Suatu item dikatakan valid jika memenuhi kriteria 

koefisen korelasi ≥ 0,3 dan p <0,05 (Azwar, 2013). 

 Azwar (2013) menyatakan bahwa reliabilitas mengartikan sebaik apa suatu 

alat pengukuran dapat dipercaya. Yang dimaksud dengan dipercaya ialah apabila 

No Aitem 
 

1 Bangkit kembali setelah mencoba yang terbaik dan gagal 

 

2 

Memotivasi diri untuk terus mencoba ketika menghadapi 

kegagalan. 

 3 Terus bersemangat ketika menghadapi kesulitan 

 

4 

Menghilangkan keraguan pada diri sendiri setelah mengalami 

kekecewaan besar 

 5 Menahan perasaan marah dan tidak suka 

 

6 

Mengatasi rasa putus asa ketika semua yang dilakukan tidak 

berjalan seperti yang diinginkan 
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alat ukur ddigunakan lagi kepada subyek yang sama maka hasil pengukuran 

mendapatkan hasil yang sama juga dengan sebelumnya. 

 Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Alpha Cronbach pada program SPSS. Peneliti menggunakan Alpha 

Crombach karena penggunaan teknik Alpha Cronbach cocok untuk menguji 

reliabilitas instrumen yang memuat pertanyaan/pernyataan yang jawabannya 

berskala (Nurgiyantoro, Gunawan, & Marzuki dalam Barus, 2011). Suatu item 

dikatakan reliabel jika memenuhi nilai ≥ 0,7. (Azwar, 2013). 

 

3.3.2.1 Skala Dukungan Pasangan 

 Dalam penelitian ini, skala social support dimodifikasi oleh peneliti dari 

alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini kemudian 

disesuaikan dengan subjek yang merupakan wanita berperan ganda. Pengukuran 

dukungan pasangan ini terbagi atas emotional support dan informational support. 

Dari penelitian sebelumnya didapati reliabilitas emotional support adalah 0,94 dan 

informational support adalah 0,92 (Park dan Kim, 2008). validitas untuk skala 

dukungan pasangan semuanya valid karena memiliki nilai korelasi antara aitem 

dengan total aitem > 0,3,  sedangkan pada penelitian ini reliabilitas emotional 

support adalah 0,922 dan informational support adalah 0,914. 

 

3.3.2.2 Skala Dukungan Atasan 

 Dalam penelitian ini, skala social support dimodifikasi oleh peneliti dari 

alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini kemudian 
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disesuaikan dengan subjek yang merupakan wanita berperan ganda. Pengukuran 

dukungan atasan ini terbagi atas emotional support dan informational support. 

Dari penelitian sebelumnya didapati reliabilitas emotional support adalah 0,94 dan 

informational support adalah 0,92 (Park dan Kim, 2008). validitas untuk skala 

dukungan pasangan semuanya valid karena memiliki nilai korelasi antara aitem 

dengan total aitem > 0,3, sedangkan pada penelitian ini reliabilitas emotional 

support adalah 0,87 dan informational support adalah 0,884. 

 

3.3.2.3 Skala Resilience of Efficacy 

 Dalam penelitian ini, skala resilience of efficacy dimodifikasi oleh peneliti 

dari alat ukur yang dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini kemudian di 

sesuaikan dengan subjek yang merupakan wanita berperan ganda. Dari penelitian 

sebelumnya didapati reliabilitas resilience of efficacy ini adalah 0,81 (Park dan 

Kim, 2008). Validitas untuk skala dukungan pasangan semuanya valid karena 

memiliki nilai korelasi antara aitem dengan total aitem > 0,3, sedangkan Pada 

penelitian ini reliabilitas resilience of efficacy adalah 0,861.   

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Data 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

digeneralisasikan melalui penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek 

harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama dan karakteristik tersebut 

membedakan dengan kelompok subjek yang lain (Azwar, 2013). Sampel adalah 
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sebagian dari populasi yang memiliki ciri yang sama dengan populasi (Azwar, 

2013). 

Kriteria populasi dan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik: 

a. Merupakan wanita berperan ganda berumur 20-40 tahun. 

b. Memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah 

c. Memiliki anak minimal satu 

d. Mempunyai seorang suami dan masih hidup 

e. Mempunyai seorang atasan dalam pekerjaannya di luar rumah 

f. Minimal sudah bekerja selama 6 bulan  

 Pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini dikarenakan individu 

yang memasuki masa dewasa awal, mulai membentuk kemandiriannya secara 

pribadi maupun ekonomi seperti perkembangan karir, pemilihan pasangan, dan 

memulai keluarga (Santrock, 2008). Masa ini juga merupakan tahapan individu 

mulai menggunakan pengetahuan yang mereka punya untuk mengejar tujuan 

seperti pencapaian karir dan keluarga (Papalia, Olds, Feldmend, 2009).  

Peran wanita berperan ganda yang kompleks serta tuntutan masa 

perkembangan yang dialami oleh wanita berperan ganda membuat wanita 

bereperan ganda mengalami tekanan dan tantangan yang besar sehingga mereka 

gampang mengalami konflik peran yang dapat menurunkan kinerja mereka 

sehingga mereka cocok sebagai populasi penelitian. Pemilihan tempat di 

reflexology X Surabaya Barat dikarenakan reflexology X merupakan tempat 

dimana banyaknya para pekerja yang datang untuk merefleksikan diri mereka 

setelah melewati pekerjaan yang melelahkan.  
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Peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 32 responden yang memiliki 

karakteristik yang sama untuk menjadi data sampel dari populasi yang ada di 

reflexology X Surabaya Barat dalam kurun waktu kurang lebih selama dua 

minggu. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel di Reflexology X Surabaya Barat 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Noor (2011) menjelaskan purposive sampling adalah penentuan sampel 

dengan pengambilan sampel yang layak menurut peneliti. Peneliti mengambil 

sampel seluruh konsumen reflexology X yang datang pada saat jadwal 

pengambilan data dan responden yang dipilih pun merupakan responden yang 

sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti.  

 

3.5 Analisis Data 

 Penelitian ini akan menggunakan korelasi ganda dan korelasi parsial. 

Korelasi  ganda digunakan karena pada penelitian peneliti menggunakan tiga 

varibel yang terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel independent. 

Penggunaan korelasi parsial digunakan karena pada penelitian ini peneliti ingin 

untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan varibel independent 

dengan mengendalikan variabel bebas lainnya. Penelitian ini menggunakan uji 

korelasi ganda untuk mengetahui hubungan antara dukungan pasangan, dukungan 

atasan secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada wanita berperan 

ganda konsumen reflexology X. Sedangkan uji korelasi parsial digunakan untuk 
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mengetahui hubungan antara dukungan pasangan dengan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan atasan, serta untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan atasan dengan resilience of efficacy dengan mengendalikan dukungan 

pasangan. 

 Uji korelasi ganda dan korelasi parsial termasuk dalam uji korelasi 

parametrik, pada uji parametik terdapat uji asumsi yang harus dipenuhi sehingga 

uji asumsi harus dilakukan. Uji asumsi tersebut terdiri dari uji normalitas.  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak dengan bentuk lonceng di mana distribusi data 

tersebut tidak miring ke kiri atau ke kanan (Nurudin, Mara, Kusnandar, 2014), 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-

smirnov dan menemukan bahwa dalam penelitian ini populasi data berdistribusi 

normal. 


