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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional 

untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga, supervisor, dan 

rekan kerja dengan resilience of efficacy guru SLB di Surabaya. Desain 

korelasional adalah desain penelitian yang digunakan untuk melihat korelasi atau 

hubungan dari variabel-variabel penelitian. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas 1: dukungan sosial keluarga 

Variabel bebas 2 : dukungan sosial supervisor 

Variabel bebas 3 : dukungan sosial rekan kerja 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah dukungan sosial yang diterima 

oleh guru SLB.  Penelitian ini melihat dukungan sosial yang diterima oleh para 

guru dari keluarga, supervisor, dan rekan kerja. Dukungan sosial keluarga adalah 

dukungan sosial yang diterima oleh seseorang dari keluarganya. Banyak 

sedikitnya dukungan sosial dari keluarga yang dirasakan oleh guru SLB akan 

terlihat dari skor yang diperoleh dari pengisian skala dukungan sosial keluarga. 

Semakin tinggi total skor dukungan sosial keluarga menunjukkan semakin banyak 

dukungan sosial keluarga yang dirasakan oleh guru SLB. Sebaliknya, semakin 
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rendah skor dukungan sosial keluarga menunjukkan semakin sedikit dukungan 

sosial keluarga yang dirasakan oleh guru SLB. 

Dukungan sosial supervisor adalah dukungan sosial yang diterima oleh 

seseorang dari supervisor-nya. Supervisor adalah orang yang melakukan 

supervisi. Pada SLB, supervisi bisa dilakukan oleh ketua yayasan, kepala sekolah, 

psikolog, dan konsultan pendidikan. Banyak sedikitnya dukungan sosial dari 

supervisor yang dirasakan oleh guru SLB akan terlihat dari skor yang diperoleh 

dari pengisian skala dukungan sosial supervisor. Semakin tinggi total skor 

dukungan sosial supervisor menunjukkan semakin banyak dukungan sosial 

supervisor yang dirasakan oleh individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah 

skor dukungan sosial supervisor menunjukkan semakin sedikit dukungan sosial 

supervisor yang dirasakan oleh individu. 

Dukungan sosial rekan kerja adalah dukungan sosial yang diterima oleh 

seseorang dari rekan kerjanya. Banyak sedikitnya dukungan sosial dari rekan 

kerja yang dirasakan oleh guru SLB akan terlihat dari skor yang diperoleh dari 

pengisian skala dukungan sosial rekan kerja. Semakin tinggi total skor dukungan 

sosial rekan kerja menunjukkan semakin banyak pula dukungan sosial rekan kerja 

yang dirasakan oleh guru SLB. Sebaliknya, semakin rendah skor dukungan sosial 

rekan kerja menunjukkan semakin sedikit dukungan sosial rekan kerja yang 

dirasakan oleh guru SLB. 

 

3.2.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat: resilience of efficacy. 



39 
 

Resilience of efficacy adalah keyakinan yang dimiliki seseorang akan 

kemampuannya untuk beradaptasi, bangkit dari situasi terpuruk, dan bertumbuh 

dalam situasi yang sulit. Definisi lain dari resilience of efficacy adalah keyakinan 

individu bahwa dirinya mampu bangkit kembali dan bertumbuh ketika 

menghadapi tantangan hidup yang serius. Resilience of efficacy dari guru SLB 

akan diukur dengan skala resilience of efficacy. Tinggi rendahnya resilience of 

efficacy yang dimiliki oleh guru SLB dapat terlihat dari skor yang diperoleh dari 

pengisian skala resilience of efficacy. Semakin tinggi skor resilience of efficacy 

yang didapatkan menunjukkan semakin tinggi pula resilience of efficacy yang 

dimiliki oleh individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor resilience of 

efficacy yang didapatkan menunjukkan semakin rendah pula resilience of efficacy 

yang dimiliki oleh individu. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. 

Untuk mengukur dukungan sosial, peneliti menggunakan modifikasi dari skala 

yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Sedangkan untuk mengukur 

resilience of efficacy, peneliti menggunakan skala yang dikembangkan oleh Park 

dan Kim (2008). Kedua skala tersebut telah diadaptasi oleh rekanan Park dan Kim 

di Indonesia.  

Skala dukungan sosial yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) 

berisi aitem-aitem dukungan sosial yang diterima subyek dari keluarga dan teman. 
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Pada penelitian ini, alat ukur tersebut dimodifikasi oleh peneliti. Modifikasi 

dilakukan dengan mengganti sumber dukungan sosial. Sumber dukungan sosial 

disesuaikan dengan variabel pada penelitian ini yakni keluarga, supervisor, dan 

rekan kerja. 

 

3.3.1.1 Skala Dukungan Sosial 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan modifikasi skala dukungan 

sosial yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Skala yang digunakan 

dalam skala dukungan sosial ini adalah skala interval. Subjek diminta untuk 

melingkari angka 1 sampai 7, sesuai dengan dukungan sosial yang ia rasakan. 

Semakin tinggi angka yang dilingkari oleh subyek menunjukkan semakin 

banyaknya dukungan sosial yang ia rasakan. Sebaliknya, semakin rendah angka 

yang dilingkari oleh subyek menunjukkan semakin sedikitnya dukungan sosial 

yang ia rasakan.  

Berdasarkan modifikasi yang dilakukan peneliti, skala dukungan sosial 

dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu dukungan sosial keluarga, 

supervisor, dan rekan kerja. Pada setiap skala terdapat dua belas aitem pernyataan. 

Enam aitem merepresentasikan dukungan informational dan enam aitem lainnya 

merepresentasikan dukungan emotional. Jika ditotal, maka ada 36 aitem pada 

skala ini. Tabel 3.1 menjelaskan blue print dari skala dukungan sosial. 
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Tabel 3.1 
Blue Print Dukungan Sosial 
 

Sumber 
Item Favorable Jumlah 

Aitem Dukungan Emotional Dukungan 
Informational 

Keluarga 1, 3, 5, 7, 9, 11 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 
Supervisor 13, 15, 17, 19, 21, 23 14, 16, 18, 20, 22, 24 12 
Teman  25, 27, 29, 31, 33, 35 26, 28, 30, 32, 34, 36 12 

                             Total 36 
 

3.3.1.2 Skala Resilience of Efficacy 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala resilience of efficacy yang 

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Skala yang digunakan dalam skala 

resilience of efficacy ini merupakan skala interval. Subyek diminta untuk 

melingkari angka 1 sampai dengan 7, sesuai dengan keadaan subyek. Semakin 

tinggi angka yang dilingkari oleh subyek menunjukkan semakin tinggi pula 

resilience of efficacy yang dimiliki oleh dirinya. Sebaliknya, semakin rendah 

angka yang dilingkari oleh subyek menunjukkan semakin rendah pula resilience 

of efficacy yang dimiliki oleh dirinya. 

 Skala resilience of efficacy yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 6 

pernyataan yang dapat menggambarkan resilience of efficacy yang dimiliki oleh 

subyek. Tabel 3.2 menjelaskan blue print dari skala resilience of efficacy. 
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Tabel 3.2 
Blue Print Resilience of Efficacy 

Pertanyaan Jumlah 
Aitem 

Bangkit kembali setelah mencoba yang terbaik dan gagal. 1 
Memotivasi diri untuk terus mencoba ketika menghadapi kegagalan. 1 
Tetap bersemangat ketika menghadapi kesulitan. 1 
Menghilangkan keraguan pada diri sendiri setelah mengalami 
kekecewaan besar. 1 

Menahan perasaan marah dan tidak suka. 1 
Mengatasi rasa putus asa ketika semua yang dilakukan tidak berjalan 
seperi yang diinginkan. 1 

Total 6 
 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan 

fungsinya sebagai alat ukur (Azwar, 2008). Suatu alat ukur dikatakan valid bila ia 

benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas 

merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh suatu skala sebelum ia 

digunakan sebagai alat ukur. Menurut Azwar (2013), suatu aitem dikatakan valid 

jika memiliki koefisien korelasi antara skor aitem dengan skor total aitem dari 

masing-masing skala sebesar ≥ 0,3 dan p < 0,05. 

Reliabilitas adalah konsistensi atau stabilitas skor yang diperoleh dari 

sebuah tes atau prosedur asesmen tertentu (Christensen, Johnson, dan Turner, 

2011). Suatu tes dikatakan reliabel apabila memiliki nilai sebesar ≥ 0,7 (Azwar, 

2013). Menurut  Shaughnessy, Zechmeister, dan Zechmeister (2006) koefisien 

korelasi dapat berubah jika jumlah dan tipe aitem mengalami perubahan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menguji reliabilitas alat ukur menggunakan Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS 22. 
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Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua aitem pada alat ukur yang 

digunakan memiliki korelasi aitem dan skor total sebesar > 0,3. Hasil uji validitas 

tersebut menunjukkan bahwa semua skala yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memenuhi kaidah validitas alat ukur. 

Sementara itu, berikut adalah Tabel 3.3 yang berisi hasil pengujian 

reliabilitas skala dukungan sosial dan resilience of efficacy pada penelitian ini. 

 

Tabel 3.3 
Hasil Uji Reliabilitas 
 

Skala Cronbach’s Alpha 
Dukungan Sosial Keluarga 0,947 
Dukungan Sosial Supervisor 0,976 
Dukungan Sosial Rekan Kerja 0,961 
Resilience of efficacy 0,867 
 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan elemen atau manusia yang dapat menjadi 

objek penelitian, sedangkan sampel adalah sekumpulan elemen atau individu yang 

dipilih dari populasi karena dianggap bisa mewakili populasi untuk memberikan 

data kepada peneliti (Christensen, Johnson, dan Turner, 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dari SLB yang telah terakreditasi 

di Surabaya; meliputi SLB A (tuna netra), SLB B (tuna rungu dan tuna wicara), 

SLB C (tuna grahita), SLB D (tuna daksa), SLB E (tuna laras), serta SLB G (cacat 

ganda). Peneliti mengambil data dari 6 SLB yang terdaftar sebagai SLB yang 
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telah terakreditasi di situs milik BAN S/M. Total populasi pada penelitian ini 

adalah 116 orang. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, akreditasi dilakukan untuk menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. BAN bertugas untuk melakukan tinjauan standar isi, standar proses, 

standar kompetensi, standar pendidik, standar sarana, standar pengelolaan, standar 

biaya, serta standar penilaian sebagai pertimbangan pemberian akreditasi. Peneliti 

tidak melakukan penelitian di SLB yang belum diakreditasi karena SLB tersebut 

belum diuji kelayakannya, dan belum tentu menjalankan program Pendidikan 

Luar Biasa yang sesuai dengan standar. Selain itu, berkaitan dengan responden 

penelitian, SLB yang telah terakreditasi telah memiliki standar pendidik yang 

diakui oleh pemerintah. Dengan begitu, karakteristik beban kerja, manajemen 

pendidikan, serta manajemen ketenagakerjaan antar guru dalam penelitian ini 

dapat dikatakan telah diseragamkan. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan teknik total population study. Total 

population study dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel jenuh, yang 

artinya mengambil seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Pada penelitian 

ini, data diambil dari seluruh guru yang berasal dari SLB terakreditasi. Guru yang 

dimaksud adalah guru yang mengajar di kelas, bukan terapis dan shadow teacher. 

Keseluruhan populasi pada penelitian ini berjumlah 116 orang guru. Data diambil 

dari jumlah keseluruhan populasi tersebut. 
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3.5 Analisis Data 

 Sebelum melakukan analisis data dengan desain korelasional, peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS. Uji normalitas dilakukan untuk melihat distribusi 

data. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika uji normalitas menghasilkan 

kurva lonceng (Hinton, 2004). Distribusi normal sangat penting dalam melakukan 

analisis statistik untuk memenuhi ekspektasi peneliti mengenai distribusi data 

yang normal, memenuhi standar logika dari pengujian statistik, serta memastikan 

bahwa data telah diambil dari sampel yang representatif (Hinton, 2004). 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu dukungan sosial keluarga, 

supervisor, rekan kerja, dan resilience of efficacy. Untuk menganalisa korelasi 

dari tiga variabel bebas dengan satu variabel tergantung, peneliti menggunakan uji 

korelasi ganda. Uji korelasi ganda adalah penghitungan untuk melihat sejauh 

mana variabel bebas secara bersama-sama berhubungan dengan variabel 

tergantung (Hinton, 2004). Sementara itu, untuk menganalisa korelasi dari satu 

variabel bebas dan variabel tergantung dengan mengendalikan variabel bebas 

lainnya, peneliti menggunakan korelasi parsial. Korelasi parsial dilakukan saat 

peneliti ingin melihat korelasi antar dua variabel dengan mengendalikan variabel 

lainnya (Hinton, 2004). 


