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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional. Penelitian korelasional memiliki tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan satu variasi atau 

lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2011). 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan antara informational peer 

support dan emotional peer support dengan resilience of efficacy pada pengajar 

Save Street Child Surabaya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas : informational peer support dan emotional peer support 

 Informational peer support adalah dukungan yang berasal dari teman, 

berupa pemberian nasihat, saran, bimbingan, atau feedback (umpan balik) tentang 

bagaimana individu melakukan sebuah tugas.  

Emotional peer support adalah dukungan yang berasal dari teman, berupa 

empati, perhatian, kepedulian, penghargaan positif, dan dorongan terhadap 

individu. Hal ini memberikan kenyamanan dan penghiburan ketika dalam keadaan 

tertekan di dalam kelompok. 
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Besar kecilnya dukungan informasi dan dukungan emosional yang diterima 

oleh pengajar Save Street Child Surabaya dapat dilihat dari skor yang diperoleh di 

dalam skala dukungan sosial. Semakin tinggi skor total yang diperoleh menunjukkan 

semakin besar informational  peer support dan emotional peer support yang diterima 

individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total dari social support, maka semakin 

kecil pula informational  peer support dan emotional peer support yang diterimanya. 

 

3.2.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung : resilience of efficacy 

 Resilience of efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki 

kemampuan untuk menghadapi masalah dan dapat bangkit kembali dari permasalahan 

tersebut.  

 Tinggi rendahnya resilience of efficacy individu dilihat dari skor total yang 

diperoleh dari skala resilience of efficacy. Semakin tinggi skor total yang diperoleh, 

maka semakin tinggi pula resilience of efficacy individu. Sebaliknya, apabila semakin 

rendah skor total resilience of efficacy yang diperoleh, menunjukkan bahwa semakin 

rendah juga resilience of efficacy yang dimilikinya. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan skala yang mengukur informational peer support, emotional peer 

support dan resilience of efficacy. 

 Uji bahasa alat ukur telah dilakukan untuk menjaga validitas dan reliabilitas 

alat ukur skala informational peer support, emotional peer support dan resilience of 

efficacy. Uji bahasa dilakukan pada tanggal 17 April 2015 kepada 10 responden 

representatif dari penelitian ini. Uji bahasa ini bertujuan untuk memastikan subjek 

memahami bahasa yang digunakan dan pernyataan yang diberikan sesuai dengan 

subjek penelitian. 

 

3.3.1.1 Skala Social Support 

 Skala social support atau dukungan sosial dalam penelitian ini diadaptasi dari 

alat ukur yang dikembangkan Park dan Kim (2008). Pada saat pengisian skala, subjek 

diberikan beberapa pernyataan yang berisikan tentang social support yang diperoleh 

dari komunitas selama ini. Subjek diminta untuk menunjukkan besarnya dukungan 

yang diperoleh dengan melingkari angka 1 hingga 7. 

 Semakin tinggi angka yang diberikan (mendekati angka 7), maka semakin 

banyak dukungan yang diperoleh subjek. Sebaliknya, semakin rendah angka yang 

diberikan (mendekati angka 1), maka semakin sedikit dukungan yang diperoleh. 

Skala dukungan sosial dalam kuesioner terdiri atas 12 item pernyataan dengan 
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masing-masing 6 item yang berisi pernyataan mengenai informational support dan 

emotional support. 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Dukungan Sosial 

 

Sumber 
Item Favorable 

Jumlah Item 
Emotional Support  Informational Support 

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

 

3.3.1.2 Skala Resilience of Efficacy 

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

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) di Korea. Alat ukur ini diadaptasi dan 

diterjemahkan oleh rekanan peneliti Kim di Indonesia. 

 Alat ukur ini terdiri dari skala interval dengan rentang angka 1 hingga 7. 

Individu diberikan skala yang berisi mengenai seberapa baik individu melakukan hal 

yang tercantum dalam skala tersebut. Semakin tinggi angka yang diberikan 

(mendekati angka 7), maka semakin baik individu untuk berespon dalam situasi 

tersebut. Semakin rendah angka yang diberikan (mendekati angka 1), maka semakin 

tidak baik individu untuk berespon dalam situasi tersebut. 

 Skala resilience of efficacy ini memiliki total item sebanyak 6 buah. Item 

terdiri atas pernyataan-pernyataan mengenai seberapa baik individu untuk berespon 

dalam sebuah situasi yang sulit atau penuh tekanan. 
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Tabel 3.2  

Blue Print Skala Resilience of Efficacy 

 

No Item Favorable 
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 

 

 Total         6 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Validitas atau validity adalah derajat akurasi suatu tes ataupun skala dalam 

menjalankan fungsi ukurnya. Pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi 

jika data yang dihasilkan akurat dan memberikan gambaran mengenai variabel yang 

diukur seperti dikehendaki oleh tujuan dari pengukuran tersebut. Akurat memiliki arti 

tepat dan cermat sehingga apabila tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan 

tujuan pengukuran maka dapat dikatan memiliki validitas yang rendah (Azwar, 

2012a). 

 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor 

item dan skor total dari masing-masing skala social support dan resilience of efficacy. 

Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. 
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Suatu item dikatakan valid jika memenuhi kriteria koefisien korelasi > 0,3 dan p < 

0,05 (Azwar, 2012a).  

 

 Azwar (2007) mendefinisikan reliabilitas sebagai pengukuran yang dapat 

menghasilkan data yang reliabel. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan 

skor yang tidak dapat dipercaya dan tidak konsisten dari waktu ke waktu (Azwar, 

2008). 

 Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS. Menurut Ghozali (dalam Umar, 1999) nilai alpha 

reliability minimal berada pada > 0,70. 

 

3.3.3 Skala Informational Peer Support 

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

dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini disesuaikan pada subjek penelitian 

yang merupakan pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS).  

Dalam penelitian ini, uji validitas skala informational peer support 

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. 

Berdasarkan uji validitas, diketahui bahwa 6 item pada skala informational peer 

support ini memenuhi syarat (p < 0,05) yang berarti item tidak ada yang gugur. Selain 

melakukan uji validitas, peneliti juga melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan 

Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS. Dalam penelitian ini reliabilitas 
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skala dukungan yang berasal dari peer ditinjau dari jenisnya yaitu informational peer 

support adalah 0,904 yang berarti alat ukur ini memiliki skor reliabilitas yang tinggi. 

 

 

3.3.4 Skala Emotional Peer Support 

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

dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini disesuaikan pada subjek penelitian 

yang merupakan pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS).  

Dalam penelitian ini, uji validitas skala emotional peer support menggunakan 

uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan 

uji validitas, diketahui bahwa 6 item pada skala emotional peer support ini memenuhi 

syarat (p < 0,05) yang berarti item tidak ada yang gugur. Selain melakukan uji 

validitas, peneliti juga melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS.Dalam penelitian ini reliabilitas skala 

dukungan yang berasal dari peer ditinjau dari jenisnya yaitu emotional peer support 

adalah 0,909 yang berarti alat ukur ini memiliki skor reliabilitas yang tinggi. 

 

3.3.5 Skala Resilience of Efficacy 

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

dikembangkan oleh Park & Kim (2008). Skala ini disesuaikan pada subjek penelitian 

yang merupakan pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS).  
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Dalam penelitian ini, uji validitas skala resilience of efficacy menggunakan uji 

korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan uji 

validitas, diketahui bahwa 6 item pada skala resilience of efficacy ini memenuhi 

syarat (p < 0,05) yang berarti item tidak ada yang gugur. Selain melakukan uji 

validitas, peneliti juga melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS.. Reliabilitas skala resilience of efficacy 

dalam penelitian ini adalah 0,854. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang dapat 

berupa hewan, manusia, udara, tumbuhan, peristiwa, nilai, gejala, sikap hidup, dan 

lain-lain, sehingga objek-objek tersebut dapat menjadi sumber data di dalam 

penelitian (Bungin, 2011). Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki 

cirri atau karakter yang sama dengan populasi. Apakah suatu sampel merupakan 

representasi yang cukup baik bagi populasinya sangat tergantung sejauhmana 

karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasinya (Azwar, 2013b). 

 Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sama, sehingga semua 

anggota populasi juga menjadi sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 

pengajar Save Street Child Surabaya dengan kriteria sebagai berikut : 
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 Individu tersebut berada pada tahap perkembangan remaja akhir sampai dewasa 

awal  (18 tahun – 28 tahun) 

 Status menjadi pengajar minimal selama dua bulan, karena pengajar yang telah 

bergabung selama dua bulan dapat dikatakan sudah menjalin hubungan dengan 

sesama pengajar secara aktif dan mengetahui situasi serta kondisi di tempat 

mengajar. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel yaitu melalui teknik total 

population study. Teknik ini menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. 

Teknik sampling ini digunakan untuk dapat menggeneralisasi penelitian dengan 

tingkat kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, data 

diambil dari seluruh pengajar yang ada di Save Street Child Surabaya. Penggunaan 

sampling ini juga dikarenakan jumlah populasi penelitian berada di dalam satu 

komunitas/kumpulan. 

 

3.5 Analisis Data 

 Untuk melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan analisis 

uji korelasi ganda dan korelasi parsial. Korelasi ganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan informational peer support, emotional peer support dan resilience of 

efficacy pada pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS). Korelasi parsial 
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digunakan untuk mengetahui hubungan antara informational peer support dan 

resilience of efficacy dengan mengendalikan emotional peer support, serta untuk 

mengetahui hubungan antara emotional peer support dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan informational peer support pada pengajar Save Street Child 

Surabaya (SSCS). 

 Uji korelasi ganda dan korelasi parsial termasuk dalam uji korelasi 

parametrik. Pada uji paramterik terdapat asumsi yang harus dipenuhi sehingga 

dilakukan uji asumsi. Uji asumsi yang dilakukan adalah melalui uji normalitas. Uji 

normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah distribusi data 

penelitian mendekati distribusi yang normal, yaitu distribusi data dengan bentuk 

lonceng. Data dikatakan baik ialah data yang memiliki pola seperti distribusi normal, 

yakni tidak miring ke arah kiri atau miring ke arah kanan (Santoso, 2010). Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

dengan kriteria p > 0,05 (Nisfianoor, 2009). 

  


