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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. 

Penelitian korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada 

suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dukungan atasan dan teman kerja dengan resilience of 

efficacy pada perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

  Variabel bebas 1: dukungan atasan  

Variabel bebas 2: dukungan teman kerja 

Dukungan atasan adalah dukungan yang diberikan dalam bentuk dukungan 

informasional maupun emosional kepada karyawan agar dapat menyeimbangkan 

antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Skor total yang diperoleh 

individu pada skala dukungan atasan menunjukkan banyak sedikitnya dukungan 

atasan pada individu. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada alat ukur ini 

menunjukkan semakin banyak dukungan atasan yang diperoleh individu. Sebaliknya, 
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semakin rendah skor total yang diperoleh pada alat ukur ini menunjukkan semakin 

sedikit dukungan atasan yang diperoleh individu. 

Dukungan teman kerja merupakan dukungan secara informasional maupun 

emosional yang diberikan kepada individu agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara 

lebih efektif dan mengatasi situasi kerja yang relatif menekan. Skor total yang 

diperoleh individu pada skala dukungan teman kerja menunjukkan banyak sedikitnya 

dukungan teman kerja pada individu. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada alat 

ukur ini menunjukkan semakin banyak dukungan teman kerja yang diperoleh 

individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh pada alat ukur ini 

menunjukkan semakin sedikit dukungan teman kerja yang diperoleh individu. 

 

3.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung: resilience of efficacy 

Resilience of efficacy adalah keyakinan dalam diri individu untuk tetap fokus 

dalam mengerjakan sesuatu meskipun sedang menghadapi tekanan, kegagalan, dan 

keterpurukan. Skor total yang diperoleh individu pada skala resilience of efficacy 

menunjukkan tinggi rendahnya resilience of efficacy yang dimiliki individu. Semakin 

tinggi skor total yang ditunjukkan melalui alat ukur ini, maka semakin tinggi pula 

resilience of efficacy yang dimiliki individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total 

yang ditunjukkan melalui alat ukur ini, maka semakin rendah pula resilience of 

efficacy yang dimiliki individu. 
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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 skala. 

Skala yang digunakan mengukur tentang dukungan atasan, dukungan teman kerja, 

dan resilience of efficacy. 

 Uji bahasa telah dilakukan kepada 10 subjek untuk memastikan subjek 

memahami bahasa yang digunakan dan pernyataan yang diberikan sesuai dengan 

subjek penelitian.  

 

3.3.1.1 Skala Dukungan Atasan 

 Pada penelitian ini, skala dukungan atasan merupakan hasil modifikasi 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 skala, subjek diberikan beberapa pernyataan yang berisi 

tentang dukungan atasan yang diperolehnya selama ini. Subjek diminta untuk 

menunjukkan banyaknya dukungan yang diperoleh berdasarkan 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. 
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Skala dukungan atasan terdiri dari 12 aitem pernyataan dengan masing-

masing 6 aitem yang merupakan dukungan sosial yang berjenis emotional support 

dan informational support.  

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Dukungan Atasan 

 

Sumber    

Social Support 

Aitem Favorabel 
Jumlah Aitem 

Emotional Support Informational Support 

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

 

3.3.1.2 Skala Dukungan Teman Kerja 

 Pada penelitian ini, skala dukungan teman kerja merupakan hasil modifikasi 

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 skala, subjek diberikan beberapa pernyataan yang berisi 

tentang dukungan teman kerja yang diperolehnya selama ini. Subjek diminta untuk 

menunjukkan banyaknya dukungan yang diperoleh berdasarkan 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 teman kerja terdiri dari 12 aitem pernyataan dengan masing-

masing 6 aitem yang merupakan dukungan sosial yang berjenis emotional support 

dan informational support.  
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Tabel 3.2 

Blueprint Skala Dukungan Teman Kerja 

 

Sumber    

Social Support 

Aitem Favorabel 
Jumlah Aitem 

Emotional Support Informational Support 

Teman Kerja 13, 15, 17, 19, 21, 23 14, 16, 18, 20, 22, 24 12 

 

3.3.1.3 Skala Resilience of Efficacy 

 Pada penelitian ini, skala resilience of efficacy merupakan hasil modifikasi 

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. 

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

Subjek diberikan skala yang berisi mengenai seberapa baik subjek melakukan hal 

yang tercantum dalam kuesioner tersebut. Derajat angka yang diberikan subjek 

merupakan jawaban terhadap seberapa baik subjek melakukan hal tersebut. Semakin 

tinggi angka yang diberikan (mendekati angka 7), maka semakin baik subjek untuk 

berespon dalam situasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angka yang diberikan 

(mendekati angka 1), maka semakin tidak baik subjek untuk berespon dalam situasi 

tersebut. 

Skala resilience of efficacy terdiri dari 6 aitem. Aitem tersebut terdiri atas 

pernyataan mengenai seberapa baik subjek untuk berespon dalam sebuah situasi yang 

sulit/penuh tekanan. 
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Tabel 3.3 

Blueprint Skala Resilience of Efficacy 

 

No Aitem Favorabel Jumlah Aitem 

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 Item 6 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Validitas adalah tingkat keakuratan suatu tes atau skala dalam menjalankan 

fungsi pengukurannya. Data yang akurat dapat dihasilkan melalui suatu tes atau skala 

yang memiliki validitas yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran 

mengenai variabel yang hendak diukur. Akurat yang dimaksud dalam pengukuran ini 

meliputi ketepatan dan kecermatan suatu alat tes. Suatu tes atau skala yang memiliki 

validitas rendah dapat menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran (Azwar, 2013b). 

 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor 

aitem dan skor total aitem dari masing-masing skala dukungan atasan, dukungan 

teman, dan resilience of efficacy. Uji validitas menggunakan Pearson Product 

Moment dengan bantuan program SPSS. Suatu aitem dikatakan valid jika memenuhi 

kriteria koefisien korelasi ≥ 0,3 dan p < 0,05 (Azwar, 2013a). 
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 Reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2013b). Apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek 

yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah maka pengukuran tersebut 

dapat dikatakan reliabel. 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS. Suatu skala dikatakan reliabel jika memenuhi nilai      

≥ 0,7 (Azwar, 2013b). 

 

3.3.2.1 Skala Dukungan Atasan 

 Pada penelitian ini, skala dukungan atasan dimodifikasi dari alat ukur yang 

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

yang merupakan perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. Pada penelitian 

sebelumnya, pengukuran reliabilitas alat ukur ini dilakukan berdasarkan bentuk 

dukungan sosial yang terbagi atas emotional support dan informational support. 

Reliabilitas emotional support adalah 0,94, sedangkan informational support adalah 

0,92 (Park dan Kim, 2008).  

 Semua aitem dalam skala dukungan atasan dikatakan valid karena memiliki 

koefisien korelasi antara skor aitem dan skor total aitem ≥ 0,3 dan p ≤ 0,05. Dalam 

penelitian ini reliabilitas skala dukungan atasan ditinjau dari jenisnya yaitu emotional 

support adalah 0,95 dan informational support adalah 0,96.  
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3.3.2.2 Skala Dukungan Teman Kerja 

 Pada penelitian ini, skala dukungan teman kerja dimodifikasi dari alat ukur 

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

penelitian yang merupakan perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. Pada penelitian 

sebelumnya, pengukuran reliabilitas alat ukur ini dilakukan berdasarkan bentuk 

dukungan teman kerja yang terbagi atas emotional support dan informational 

support. Reliabilitas emotional support adalah 0,94, sedangkan informational support 

adalah 0,92 (Park dan Kim, 2008).  

 Semua aitem dalam skala dukungan atasan dikatakan valid karena memiliki 

koefisien korelasi antara skor aitem dan skor total aitem ≥ 0,3 dan p ≤ 0,05. Dalam 

penelitian ini reliabilitas skala dukungan teman kerja ditinjau dari jenisnya yaitu 

emotional support adalah 0,95 dan informational support adalah 0,94.  

 

3.3.2.3 Skala Resilience of Efficacy 

 Skala resilience of efficacy dalam penelitian ini dimodifikasi dari alat ukur 

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

penelitian yang merupakan perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. Pada penelitian 

sebelumnya, reliabilitas alat ukur resilience of efficacy ini adalah 0,81 (Park dan Kim, 

2008).  

 Semua aitem dalam skala dukungan atasan dikatakan valid karena memiliki 

koefisien korelasi antara skor aitem dan skor total aitem ≥ 0,3 dan p ≤ 0,05. 

Reliabilitas skala resilience of efficacy dalam penelitian ini adalah 0,89.  
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak digeneralisasikan melalui 

hasil penelitian. Populasi sebaiknya terdiri dari kelompok subjek yang memiliki ciri-

ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek lainnya (Azwar, 2013a). Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia 

merupakan bagian dari populasi, tentu ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya. Sampel yang representatif bagi populasi diperlukan untuk menghasilkan 

analisis penelitian yang didasarkan pada data sampel dan kesimpulannya yang dapat 

diterapkan pada populasi (Azwar, 2013b). 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan perawat di Rumah Sakit 

Jiwa X Surabaya. Populasi perawat berjumlah 99 orang. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh perawat tetap di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

population study. Total population study merupakan teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi (Sugiyono, 2007). Apabila 

jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dapat dijadikan 

sampel penelitian (Sugiyono, 2007).  
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3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi ganda dan 

korelasi parsial. Korelasi ganda menyatakan hubungan antara beberapa variabel bebas 

dan variabel tergantung secara bersama-sama, sedangkan korelasi parsial menyatakan 

hubungan variabel tergantung dengan satu variabel bebas jika variabel bebas lainnya 

dianggap konstan atau tetap (Nawari, 2010).  

Uji korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

atasan dan teman kerja secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada 

perawat. Uji korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

atasan dengan resilience of efficacy dengan mengendalikan dukungan teman kerja, 

serta untuk mengetahui hubungan antara dukungan teman kerja dengan resilience of 

efficacy dengan mengendalikan dukungan atasan. 

Sebelum melakukan uji korelasi ganda dan uji korelasi parsial, peneliti 

melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data 

yang telah dihimpun termasuk distribusi normal atau tidak (Santoso, 2010). Data 

yang memiliki distribusi normal adalah data yang memiliki distribusi dengan bentuk 

lonceng (bell shaped), data tersebut tidak miring ke kiri atau ke kanan (Santoso, 

2010). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Data dikatakan normal apabila memenuhi nilai koefisien ≥ 0,05. 

 


