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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain

penelitian korelasional. Desain penelitian korelasional bertujuan untuk meneliti

sejauh mana hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya berdasarkan

koefisien korelasi.

Pada penelitian ini, peneliti memilih variabel resilience of efficacy, variabel

dukungan orangtua dan variabel dukungan pasangan yang bertujuan untuk

mengetahui skala hubungan antara dukungan orangtua dan dukungan pasangan

dengan resilience of efficacy pada pramugari.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Bebas

Variabel bebas I : dukungan orangtua

Dukungan orangtua adalah dukungan yang diberikan orangtuanya kepada anaknya

baik secara emosional atau informasional. Tingginya dukungan orangtua yang didapat

terlihat dari hasil skor total yang diperoleh individu tersebut. Pada skala, semakin

tinggi skor total yang diperoleh maka semakin besar dukungan orangtu yang
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didapatnya. Sebaliknya semakin rendah skor total yang dimiliki maka semakin kecil

pula dukungan orangtua yang didapatnya.

Variabel bebas II : dukungan pasangan

Dukungan pasangan adalah dukungan yang diberikan pasangan (suami/istri/pacar)

kepada individu baik secara emosional ataupun informasional. Tinggi rendahnya

dukungan pasangan yang didapat dapat terlihat dari hasil skor total pada skala yang

diperoleh individu tersebut. Semakin tinggi skor total yang diperoleh maka semakin

besar dukungan pasangan yang didapatnya. Sebaliknya semakin rendah skor total

yang dimiliki maka semakin kecil dukungan pasanganyang didapatnya.

3.2.2 Variabel Tergantung

Variabel tergantung : Resilience of efficacy

Resilience of effficacy adalah keyakinan dalam diri sesorang untuk tetap mampu dan

fokus dalam menjalani aktivitas meskipun dirinya berada pada suatu masalah,

tekanan, dan keterpurukan (Bandura, 1995). Tinggi rendahnya resilience of efficacy

pada individu dapat dilihat pada skor total yang diperoleh individu pada alat ukur.

Semakin tinggi skor total yang diperoleh individu maka semakin besar pula resilience

of efficacy individu. Sebaliknya jika semakin rendah skor total yang diperoleh

individu maka semakin kecil pula resilience of efficacy pada individu tersebut.
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3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala.

Skala adalah suatu bentuk instrumen alat pengumpulan data yang sangat fleksibel dan

relatif mudah digunakan (Azwar, 2013).

Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui atau mengungkap data tentang

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dukungan orangtua,

dukungan pasangan dan resilience of efficacy.

Dalam menjaga validitas dan reliabilitas alat ukur dukungan orangtua dan

dukungan pasangan maka harus melakukan uji alat ukur terlebih dahulu. Uji bahasa

dilakukan untuk memastikan subjek memahami bahasa yang digunakan dan

pertanyaan yang diberikan kepada subjek. Uji bahasa perlu dilakukan karena alat ukur

yang digunakan merupakan adaptasi dari luar negeri, sehingga perlu dipastikan

validitas dan reliabilitasnya. Sebelum melakukan uji coba, peneliti melakukan

penyempurnaan dalam bahasa yang digunakan agar dapat mudah dipahami oleh

subjek.

3.3.1.1 Skala Dukungan Orangtua

Skala dukungan orangtua dalam penelitian ini diadaptasi dari alat ukur yang

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) di Korea dengan menggunakan skala

interval. Skala dukungan orangtua dalam penelitian ini diadaptasi dari alat ukur yang
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dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) di Korea dengan menggunakan skala

interval. Pada penelitian ini, peneliti menyempurnakan lebih lanjut dalam proses uji

coba.

Pada saat pengisian angket, subjek diberikan beberapa pertanyaan mengenai

dukungan orangtua. Subjek diminta untuk menunjukkan banyaknya dukungan yang

diperolehnya selama ini dan diminta untuk menunjukkan atau memberikan angka 1

sampai 7. Semakin tinggi subjek menunjukkan atau memberikan angka maka

semakin besar dukungan orangtua yang diterimanya. Sebaliknya, semakin rendah

angka yang ditunjukkan atau diberikan maka semakin kecil dukungan orangtua yang

diterimanya. Skala dukungan orangtua dalam angket ini terdiri dari 12 item

pertanyaan.

Berikut adalah tabel blue-print alat ukur dukungan orangtua:

Tabel 3.1
Blue-Print Alat Ukur Dukungan Orangtua

Sumber
Dukungan

Orangtua

Item Favorabel

Jumlah AitemEmotional Support Informational Support

1, 3, 5, 7, 9, 11 2, 4, 6, 8, 10, 12 12
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3.3.1.2 Skala Dukungan Pasangan

Skala yang digunakan merupakan modifikasi peneliti dari alat ukur yang

dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Alat ukur ini masih berada dalam tahap

penyempurnaan atau adaptasi dan diterjemahkan oleh rekan peneliti Kim di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti menyempurnakan lebih lanjut dalam proses uji coba.

Pada saat subjek mengisi angket, subjek diberikan beberapa pertanyaan dengan

memilih atau menunjuk salah satu angka yaitu angka 1 hingga 7. Setiap angka

memiliki arti masing-masing, semakin tinggi angka yang ditunjuk maka semakin

besar dukungan pasangan yang diterimanya. Sebaliknya yaitu semakin rendah angka

yang ditunjuk maka semakin kecil dukungan pasangan yang diterimanya. Skala

dukungan pasangan dalam angket ini terdiri dari 12 pertanyaan.

Berikut adalah tabel blue-print alat ukur dukungan pasangan:

Tabel 3.2
Blue-Print Alat Ukur Dukungan Pasangan

Sumber
Dukungan

Pasangan

Item Favorabel

Jumlah AitemEmotional Support Informational Support

13, 15, 17, 19, 21, 23 14, 16, 18, 20, 22, 24 12
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3.3.1.3 Skala Resiliency Of Efficacy

Skala resilience of efficacy dalam penelitian ini diadaptasi dari alat ukur yang

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) di Korea dengan menggunakan skala

interval. Alat ukur ini di adaptasi dan diterjemahkan oleh rekan peneliti Kim di

Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menyempurnakan lebih lanjut dalam proses uji

coba.

Pada saat subjek mengisi angket, subjek akan diberikan beberapa pertanyaan

dengan menunjuk salah satu angka yaitu 1 hingga 7. Semakin tinggi angka yang

diberikan di tiap pertanyaan maka semakin besar resilience of efficacy yang

diperolehnya. Sebaliknya semakin rendah angka yang diberikan pada tiap pertanyaan

maka semakin kecil pula resilience of efficacy yang diperolehnya. Skala resilience of

efficacy ini terdiri dari enam pertanyaan.

Berikut adalah tabel blue-print alat ukur resilience of efficacy:
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Tabel 3.3
Blue-Print Alat Ukur Resilience Of Efficacy

No Item Favorabel Jumlah Item

1. Bangkit kembali setelah mencoba yang terbaik dan gagal 1

2.
Memotivasi diri untuk terus mencoba ketika menghadapi

kegagalan
1

3. Tetap bersemangat ketika menghadapi kesulitan 1

4.
Menghilangkan keraguan pada diri sendiri setelah

mengalami kekecewaan besar
1

5. Menahan perasaan marah dan tidak suka 1

6.
Mengatasi rasa putus asa ketika semua yang dilakukan

tidak berjalan seperti yang diinginkan
1

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data

Validitas adalah kata yang berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana

alat ukur tersebut mempunyai ketepatan dan kecermatan dalam melakukan

pengukuran. Suatu tes dapat dikatakan valid apabila alat tersebut dapat menjalankan

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dari tujuan

pengukuran tersebut. Sebaliknya validitas dapat dikatakan rendah jika tes yang

dilakukan dan menghasilkan data yang tidak relevan denga tujuan pengukuran

(Azwar, 1997).

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item

dan skor total dari masing-masing skala dukungan orangtua, dukungan pasangan dan

resilience of efficacy. Dalam uji validitas ini menggunakan Pearson Product Moment
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dengan bantuan SPSS. Item dikatakan valid jika memenuhi kriteria koefisien korelasi

> 0,3 dan p <0,05 (Azwar, 2013).

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari rely dan ability. Konsep yang dimiliki

reliabilitas ini adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Dalam

pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi dapat disebut sebagai pengukuran

yang reliabel. Pengukuran dapat dikatakan reliabel hanya apabila dalam beberapa kali

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama mendapatkan hasil

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek belum berubah. Pada

penelitian ini uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan

menggunakan bantuan SPSS. Nilai alpha reliability minimal berada pada 0,7 dan

lebih baik berada pada 0,8 (Azwar, 2013).

Dalam penelitian ini resilience of efficacy diadaptasi dari alat ukur yang

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Skala ini disesuaikan dengan subjek, yaitu

pramugari. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, reliabilitas alat ukur

resilience of efficacy adalah 0,8, sedangkan uji validitas skala resilience of efficacy

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment yang terdiri dari 6 item dan tidak

ada item yang gugur (Park dan Kim, 2008).



41

3.3.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Dukungan Orangtua

Hasil uji validitas yang telah dilakukan pada item yang digunakan, yaitu semua

aitem di katakan valid karena memenuhi kriteria koefisien korelasi > 0,3 dan p <0,05

(Azwar, 2013). Dari hasil uji reliabilitas yang telah di lakukan menunjukkan adanya

reliabilitas yang tinggi, yaitu sebesar 0,978.

3.3.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Dukungan Pasangan

Hasil uji validitas yang telah dilakukan pada setiap aitem yang digunakan

menunjukkan bahwa semua aitem valid karena memenuhi kriteria koefisien korelasi

> 0,3 dan p <0,05 (Azwar, 2013). Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan,

didapat hasil yang menunjukkan adanya reliabilitas yang tinggi, yaitu sebesar 0,964.

3.3.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Resilience of Efficacy

Hasil uji validitas yang telah dilakukan pada aitem yang digunakan menunjukkan

bahwa semua aitem dikatakan valid karena memenuhi kriteria koefisien korelasi > 0,3

dan p <0,05 (Azwar, 2013). Dari hasil uji reliabilitas yang telah di lakukan

menunjukkan bahwa adanya reliabilitas yang tinggi, yaitu 0,900.
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika

seseorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian,

maka penelitiannya tersebut merupakan penelitian populasi. Studi dan penelitiannya

juga disebut studi populasi dan studi sensus. Penelitian populasi ini dapat dilakukan

jika peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi.

Sampel menurut Arikunto (2006) adalah sebagian dari populasi atau wakil dari

populasi yang hendak diteliti. Hal ini dilakukan untuk dapat menggeneralisasikan

hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan yaitu

mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku pada populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pramugari perusahaan X di Surabaya. Pada

penelitian ini populasi dan sampel memiliki kesamaan. Pramugari yang menjadi

sampel penelitian memiliki kriteria tertentu yaitu:

1) Wanita berumur 20 hingga 30 tahun.

2) Memiliki orangtua dan pasangan (pacar/suami)

3) Sudah bekerja minimal satu tahun.

Kriteria yang pertama mengacu pada teori tahapan perkembangan yaitu dimana

tahap perkembangan dewasa awal adalah sekitar umur 20 hingga 30 tahun (Santrock,

2002). Kriteria kedua peneliti tetapkan karena melihat variabel yang hendak peneliti

gunakan dalam penelitian ini yaitu dukungan orangtua dan dukungan pasangan.
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Kriteria ketiga peneliti tetapkan karena peneliti ingin melihat resilience of efficacy

dari pramugari yang telah bekerja minimal satu tahun karena pramugari yang sudah

bekerja selama satu tahun lebih memiliki pengalaman daripada pramugari yang baru

bekerja.

Jumlah populasi penelitian ini adalah 115 pramugari dan subjek dalam penelitian

ini sebanyak 53 subjek (pramugari) karena menurut Gay dan Diehl dalam Elizabeth

(2014) jika penelitiannya bersifat korelasional maka sampel minimumnya adalah 30

subjek. Ukuran sampel yang lebih dari 30 dan kurang dari 500 juga merupakan

jumlah sampel yang digunakan banyak penelitian, sehingga semakin banyak sampel

yang diambil oleh peneliti maka hasil yang didapat akan semakin representatif dan

dapat digenelisir.

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel

yang sudah ditetapkan. Teknik ini digunakan agar relevan dengan desain penelitian.

(Arikunto, 2013).

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, uji statistik korelasi digunakan untuk menguji hipotesis. Uji

korelasional digunakan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu
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faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan

koefisien korelasi. Uji korelasi sangat cocok digunakan untuk meneliti variabel yang

rumit dan/atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat

dimanipulasikan (Suryabrata, 2014).

Pada penelitian ini peneliti menguji dengan menggunakan korelasi ganda dan

korelasi parsial. Korelasi ganda bermaksud untuk melihat hubungan antara tiga atau

lebih variabel, dimana pada penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu dukungan

orangtua, dukungan pasangan, dan resilience of efficacy. Korelasi ganda merupakan

suatu nilai yang akan memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau

lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Sedangkan korelasi parsial

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya

yang dianggap berpengaruh dan dikendalikan atau tetap (Santoso, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji normalitas karena menurut

Menurut Spiegel & Stephens (2007) semakin banyak subjek atau N>30 maka

mendekati distribusi normal, dan jika subjek semakin banyak maka nilai normalitas

semakin kuat. Pada penelitian ini diperoleh N = 53 subjek penelitian sehingga data

dikatakan berdistribusi normal.


