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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Resilience of Efficacy 

2.1.1. Pengertian Self-Efficacy 

Self-Efficacy adalah kepercayaan seseorang akan kemampuannya untuk 

dapat mengatur dan menyeleksi cara-cara yang dapat diambil untuk mencapai 

tujuannya (dalam Bandura, 1997). Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi 

akan memiliki kepercayaan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dan 

melihat sebuah kesulitan sebagai tantangan yang perlu dihadapi, bukan sebagai 

ancaman yang harus dihindari (Bandura, 1994 dalam Bandura 1997). Self-efficacy 

mempengaruhi seseorang dalam berpikir, perasaan, memotivasi diri sendiri dan 

berperilaku (Bandura, 1995). 

Bandura (1986, dalam Feist & Feist, 2010) menambahkan bahwa ekspektasi 

mengenai efikasi dan ekspektasi mengenai hasil memiliki perbedaan. Efikasi 

merujuk pada keyakinan diri seseorang bahwa orang tersebut memiliki 

kemampuan untuk melakukan suatu perilaku, sedangkan ekspektasi atas hasil 

merujuk pada prediksi dari kemungkinan mengenai konsekuensi perilaku tersebut. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah 

keyakinan seseorang terhadap kemampuannya melakukan sesuatu dan 

menghadapi tantangan. 

2.1.2. Pengertian Resilience 

Luthans (2002) menyatakan resilience adalah kapasitas seseorang untuk 

dapat bangkit kembali dari kesulitan, konflik dan kegagalan (Youseff & Luthans, 
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2007). Resilience tidak hanya berguna untuk pemulihan dari sebuah keadaan tapi 

juga berguna sebagai media pembelajaran dan pertumbuhan diri melalui 

tantangan.  

Menurut Grotberg (1995, dalam Comunian, 2006) resilience adalah 

kemampuan manusia menghadapi, mengatasi, belajar dari kesulitan yang tidak 

dapat dihindari. Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa resilience 

adalah kemampuan manusia dalam menghadapi permasalahan yang dialami, dapat 

bangkit kembali dari permasalahan atau kesulitan yang dialami. 

2.1.3. Pengertian Resilience of Efficacy 

 Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya 

melakukan sesuatu dan menghadapi tantangan. Resilience adalah kemampuan 

manusia dalam menghadapi permasalahan yang dialami dan mereka dapat bangkit 

kembali dari permasalahan atau kesulitan yang dialami. Dapat disimpulkan dari 

kedua pengertian di atas bahwa resilience of efficacy adalah keyakinan seseorang 

bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dan dapat 

bangkit kembali dari permasalahan tersebut.  

Resilience of Efficacy adalah kepercayaan bahwa individu dapat melakukan 

hal yang luar biasa dengan menggunakan kemampuan mereka dalam menghadapi 

tantangan (White dalam Bandura, 1997). Mempunyai resilience of efficacy 

merupakan  hal yang penting karena memberikan kontribusi dalam menyelesaikan 

sebuah permasalahan. Ketika seseorang mengalami permasalahan dan tidak 

mampu bangkit kembali, resilience of efficacy membantu seseorang untuk 

menghadapi permasalahan tersebut dan merasa mampu untuk bangkit kembali. 
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Menurut Bandura (1997) resilience of efficacy membutuhkan pengalaman 

dalam menghadapi tantangan, kesulitan dan masalah dalam kehidupan. Setiap 

pengalaman yang dihadapi merupakan pelajaran buat individu ketika mengalami 

kesulitan.  

2.2. Faktor-Faktor  yang mempengaruhi Resilience of Efficacy 

2.2.1. Sumber-Sumber  Self-Efficacy 

Bandura (1997) menyebutkan sumber-sumber  yang mempengaruhi self-

efficacy adalah: 

1. Enactive Mastery Experience 

Salah satu cara yang paling efektif untuk membangkitkan efikasi 

adalah lewat mastery experiences. Kesuksesan sesorang membangun 

kekuatan terhadap efikasi dirinya. Kegagalan dapat melemahkan efikasi diri 

seseorang, terutama saat mengalami kegagalan sebelum memiliki rasa 

efikasi.  

Jika seseorang hanya melalui pengalaman yang mudah maka 

seseoarng tidak dapat belajar dan jika mengalami kegagalan seseorang akan 

mudah merasa putus asa. Oleh karena itu beberapa tantangan dan kesulitan 

yang dialami seseorang merupakan pelajaran bahwa untuk mencapai 

kesuksesan diperlukan upaya secara terus-menerus. Hal ini dapat menjadi 

sebuah pengalaman keberhasilan sehingga dapat meningkatkan self-efficacy. 

2. Vicarious Experiences 

Sumber kedua yang dapat membangun dan memperkuat self-efficacy 

adalah vicarious experiences. Saat seseorang melihat pengalaman orang lain 

yang mirip dengannya dan melihat bahwa orang lain mampu sukses dengan 
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upayanya hal ini dapat membangun keyakinan terhadap diri sendiri. 

Pengalaman dari orang lain ini yang disebut dengan vicarious experiences. 

Self-efficacy seseorang dipengaruhi oleh seberapa besar kesamaan 

pengalaman yang dialami oleh dirinya dan orang lain. Semakin besar 

individu merasa memiliki kesamaan dengan orang lain semakin besar 

persuasi model tersebut mempengaruhi kegagalan dan keberhasilannya. 

Apabila individu melihat model berhasil maka hal ini akan membangkitkan 

efikasi dirinya ketika melewati permasalahan yang sama. 

3. Verbal Persuasion 

Persuasi sosial berfungsi sebagai penguatan kepercayaan seseorang 

bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang mereka 

lihat. Kata-kata atau kritik dari sumber yang terpercaya mempunyai daya 

yang lebih efektif dibandingkan dengan mendengarkan hal yang sama 

namun dari orang yang berbeda (Feist & Feist, 2010). 

1. Physiological and Affective States 

Seseorang menilai kemampuannya berdasarkan keadaan fisik dan 

tingkat emosionalnya. Seseorang menganggap reaksi stres dan kecemasan 

menghasilkan kinerja yang buruk. Dalam beraktifitas seseorang melibatkan 

stamina, kekuatan, sakit dan kelemahan sebagai kelemahan fisik. Suasana 

hati juga mempengaruhi penilaian terhadap efikasi diri. Self-efficacy 

seseorang dapat dibangun dengan mengurangi reaksi seseorang terhadap 

stres, mengubah emosi negatif dan mengubah persepsi buruk terhadap 

keadaan fisiknya.  
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Kondisi emosi dan fisik ketika menghadapi hambatan atau 

permasalahan mempengaruhi penilaian kemampuan diri. Ketika menilai 

kemampuan diri, individu akan menghubungkan dengan keadaan 

emosionalnya. Seseorang perlu mengetahui cara untuk menginterpretasi 

keadaan emosi dan fisik dengan baik agar dapat menumbuhkan self-efficacy.  

2.2.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Resilience 

Gortberg (dalam Comunian, 2006) menyatakan terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi resilience yaitu: 

1. I HAVE (Dukungan Sosial) 

Individu memiliki keluarga dan kerabat yang dapat memberikan 

bantuan dan memberikan semangat ketika menghadapi permasalahan. 

Dukungan sosial ini dapat membantu meningkatkan resiliensi dalam diri 

seseorang ketika menghadapi tantangan ada orang lain yang membantunya.  

2. I AM (Kekuatan dalam diri) 

Individu menghargai dirinya sendiri, bertanggung jawab akan setiap 

tindakan yang dibuat dan individu percaya pada kemampuannya untuk 

dapat bangkit kembali dari setiap tantangan atau kesulitan yang dihadapi. 

Ketika mengalami permasalahan seseorang mampu resilience karena 

mempunyai kekuatan dalam diri untuk bangkit kembali. 

3. I CAN (Interpersonal dan Kemampuan menyelesaikan masalah) 

Individu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah,  

mampu mengontrol diri sendiri ketika melakukan hal yang salah atau 

berbahaya dan mencari bantuan kepada orang lain. Ketika menghadapi 
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masalah individu akan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah 

kemudian mampu mengatur dirinya agar tidak melakukan kesalahan dan 

saat membutuhkan bantuan akan mencarinya sehingga individu dapat 

mengalami resilience.   

2.3. Dukungan Sosial  

2.3.1.Pengertian Dukungan Sosial  

Dukungan sosial adalah kenyamanan secara fisik dan psikologis yang 

diberikan oleh teman atau anggota keluarga (Baron & Byrne, 2003). Bantuan atau 

dukungan emosi dapat melindungi seseorang dari konsekuensi negatif seperti 

penyakit atau situasi stres (Sherbourne & Stewart, 1991). Oleh karena itu 

dukungan sosial merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang karena 

dapat membantu seseorang merasa nyaman dan dapat terhindar dari hal-hal yang 

negatif.  

Sarason & Sarason (2009) menyatakan dalam dukungan sosial tidak hanya 

melakukan sesuatu kepada seseorang tetapi terjadi hubungan interpersonal yang 

melibatkan perasaan dan kesadaran antara penerima dan penyedia dukungan 

sosial. Penyedia dukungan sosial adalah seseorang yang memberikan dukungan 

sosial seperti teman dan keluarga. Penerima dukungan sosial adalah seseorang 

yang menerima dukungan sosial.  

Johnson & Johnson (dalam Urbayatun, 2010) menyatakan dukungan sosial 

sebagai pertukaran sumber-sumber untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

keberadaan orang lain yang bisa diandalkan. Seseorang dapat meminta bantuan, 

dorongan, penerimaan dan perhatian kepada teman atau kerabat.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah 

bantuan berupa perhatian, perasaan dan dorongan serta kenyamanan secara fisik 

dan psikologis yang dapat membantu seseorang ketika menghadapi masalah.  

2.3.1. Jenis-Jenis Dukungan Sosial 

Menurut Sarafino (2008) terdapat empat jenis dukungan sosial yaitu, 

1. Emotional or Esteem Support 

Dukungan sosial jenis ini adalah dukungan berupa empati, perhatian, 

memberikan penghargaan yang positif dan memberikan semangat kepada 

seseorang. Seseorang menyediakan rasa nyaman, penghiburan, merasa 

dicintai atau dikasihi kepada orang lain yang mengalami stres.  

2. Tangible or Instrumental Support 

Dukungan sosial jenis ini adalah pemberian bantuan langsung ketika 

seseorang memerlukan uang, pemberian pinjaman kepada orang tersebut, 

dan memberikan bantuan ketika menghadapi tugas yang menyebabkan stres.  

3. Informational Support 

Dukungan sosial jenis ini adalah dukungan sosial berupa nasihat, 

arahan, atau timbal balik kepada seseorang ketika mengalami masalah. 

Sebagai contoh, seseorang yang sedang sakit bisa mendapatkan informasi 

dari keluarga atau dokter mengenai cara menangani penyakit tersebut.  

4. Companionship Support  

Dukungan sosial jenis ini adalah kemampuan seseorang untuk 

memberikan waktu bagi orang yang butuh untuk ditemani ketika 

menghadapi stres. Dukungan sosial ini juga menumbuhkan rasa 
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keanggotaan di dalam sebuah kelompok yang memiliki minat dan aktifitas 

yang sama.  

2.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dukungan Sosial  

Sarafino (2008) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

dukungan sosial yaitu: 

1. Potensi Penerima Dukungan 

Seseorang tidak akan menerima dukungan jika ia adalah seseorang 

yang tidak suka bersosialisasi, tidak membutuhkan bantuan dan tidak ingin 

orang lain tahu jika ia membutuhkan bantuan. Adalah penting bagi 

seseorang untuk membuka dirinya sendiri saat membutuhkan bantuan 

sehingga orang lain dapat mengetahui dan dapat saling membantu. 

2. Potensi Pemberi Dukungan Sosial  

Seseorang yang memberi dukungan sosial bisa saja tidak tahu cara-

cara yang dibutuhkan dalam memberi dukungan atau mereka sendiri 

mengalami masalah. Bisa saja seseorang tidak sadar akan kebutuhan orang 

lain. Oleh karena saat seseorang ingin membantu orang lain, ia harus 

mengetahui kemampuan diri dalam memberikan dukungan sehingga dapat 

membantu orang lain. 

3. Jaringan Sosial 

Saat seseorang menerima dukungan sosial tergantung pada jumlah 

kerabat yang dimiliki, komposisi kerabat (teman atau keluarga), keintiman 

dengan kerabat dan frekuensi berhubungan dengan kerabat. Individu 

menerima bantuan dari orang-orang yang dikenal. Oleh karena itu penting 
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menjaga hubugan dengan keluarga dan teman serta memperluas jaringan 

sosial. 

2.5. Agen Asuransi 

2.5.1. Pengertian Agen Asuransi 

Menurut Undang – Undang tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat 10, 

Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan 

jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung (Undang-

undang Republik Indonesia, 1992).  

Agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi. 

Agen asuransi yang diikat perjanjian dengan perusahaan asuransi jiwa wajib 

memenuhi kualifikasi sebagai agen asuransi berlisensi Asosiasi Asuransi Jiwa 

Indonesia (Widodo, 2011). 

2.5.2. Permasalahan Agen Asuransi  

 Tugas agen asuransi adalah menolong calon klien memilih paket asuransi 

yang cocok dengan kebutuhan klien. Agen harus terus mencari klien yang baru 

untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi 

tempat agen bekerja. Agen juga perlu membuat laporan mengenai klien dan tetap 

mempertahankan prestasi kerja. Terkadang agen juga membantu klien dengan 

financial planning yang dibutuhkan. 

Tugas seorang agen adalah mencari klien sebanyak-banyaknya untuk diajak 

bergabung, mempromosikan asuransi secara terus-menerus, dan memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. Dari tugas di atas terdapat beberapa masalah 

yang dialami oleh agen. Pertama, agen harus mencari klien secara terus menerus 

dan menolong nasabah yang membutuhkan sehingga agen tidak dapat terikat 
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secara waktu. Agen harus mengorbankan waktu yang banyak untuk membujuk 

seorang calon klien saja, meskipun belum pasti calon klien akan menabung. 

Kedua, agen tidak mendapatkan gaji perbulannya dan hanya mendapatkan 

komisi dari tabungan klien. Semakin besar nilai tabungan klien maka semakin 

besar komisi yang didapatkan tetapi jika mendapatkan nilai tabungan yang kecil 

maka komisi yang didapatkan juga kecil. Oleh karena itu seorang agen harus terus 

mencari orang untuk menabung di agen asuransi. 

Ketiga, sebagai seorang agen yang tiap hari mencari klien, agen dituntut 

untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat membujuk calon 

klien untuk menabung. Agen juga harus siap menghadapi penolakan-penolakan 

dari calon klien dan menghadapi klien yang cerewet.  

Keempat, agen sudah menjadi agen yang cukup lama dan berpengalaman 

untuk dapat dipercaya oleh klien. Jika terlihat masih muda dan terlihat belum 

memiliki banyak pengalaman maka tidak mendapat kepercayaan dari klien 

sehingga menjadi masalah tersendiri bagi agen asuransi yang masih muda. 

2.5.3. Perkembangan Dewasa Muda 

Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek agen asuransi yang berumur 

20-40 tahun. Masa ini merupakan periode memasuki masa dewasa awal memasuk 

periode transisi antara masa remaja dan masa dewasa dimana seseorang mulai 

mandiri dan menjadi terlibat dengan lingkungan sosial (Kenniston, 1970 dalam 

Santrock, 2002).  Dariyo (2003) menyatakan bahwa dewasa muda memiliki peran 

dan tanggung jawab lebih besar karena telah memasuki masa dimana telah 

mandiri secara ekonomi dan sosiologis.  
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Kenniston (1970) menyatakan ada dua kriteria yang menunjukkan akhir 

masa remaja dan permulaan dari masa dewasa awal yaitu kemandirian ekonomi 

dan kemandirian dalam membuat keputusan (Santrock, 2002). Pada masa ini 

seseorang sudah tidak bergantung lagi secara ekonomi dan mampu membuat 

keputusan sendiri. 

Super (1976, dalam Santrock, 2002) menyatakan bahwa konsep diri 

individu memainkan peran pokok dalam pemilihan karir. Banyak perubahan 

perkembangan dalam konsep diri tentang pekerjaan terjadi pada waktu remaja dan 

dewasa muda (Super,1976).  

Super (1976, dalam Santrock, 2002) membagi perkembangan dewasa muda 

dalam beberapa tahap. Fase pertama disebut dengan fase kristalisasi, pada usia 14-

18 tahun remaja mengembangkan gagasan tentang bekerja yang berhubungan 

dengan konsep diri yang sudah mereka miliki. 

Fase kedua disebut dengan fase pengkhususan yaitu pada usia 18-22 tahun, 

individu mempersempit pemilihan karir yang mereka sukai. Setelah itu individu 

mengasah kemampuannya agar dapat masuk dalam beberapa tipe karir yang 

disukai. 

Fase ketiga disebut fase implementasi yaitu terjadi saat  individu berusia 21-

24 tahun. Pada fase ini orang dewasa muda menyelesaikan pendidikan dan 

memasuki dunia kerja yang sesuai dengan kemampuannya. 

Fase keempat disebut dengan fase stabilisasi yaitu terjadi pada usia 25-35 

tahun. Individu pada fase ini mulai mengambil keputusan untuk memilih karir 

yang sesuai dengan dirinya. Individu juga pada fase ini merupakan tahap adaptasi 
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di tempat kerja. Selama tahap adaptasi ini seorang dewasa muda harus dapat 

mengerjakan tugasnya dan bangkit lagi dari permasalahannya. 

Fase kelima disebut dengan fase konsolidasi yang terjadi pada usia 35 tahun 

keatas dimana indinvidu berusaha memajukan karir dan mencapai posisi yang 

statusnya lebih tinggi.   

Pada kelima fase ini seorang individu sudah memilih karirnya, 

menyesuaikan diri dengan karir tersebut, dan berusaha beradaptasi dengan 

lingkungan kerjanya. Pada proses penyesuaian diri ini seorang agen asuransi 

muda mengalami banyak kendala di pekerjaannya. Kendala dalam pekerjaan ini 

perlu dihadapi agar dapat beradaptasi dalam pekerjaan. Saat menghadapi kendala 

dan tidak dapat bangkit kembali maka diperlukan resilience of efficacy yang dapat 

membantu agen asuransi muda. 

2.6. Hubungan antara Dukungan Sosial dan Resilience of Efficacy  

Dukungan sosial memiliki dua jenis dukungan yaitu emotional support dan 

informational support. Emotional support adalah dukungan emosi berupa 

kenyamanan, cinta, perhatian dan empati (Sarafino, 2008). Seseorang 

mendapatkan dukungan berupa empati dan hiburan dari rekan atau kerabat 

sehingga dapat merasa tenang, nyaman, aman dan dicintai. 

Dukungan emosional ini menyebabkan keadaan emosi seseorang menjadi 

lebih tenang dan tidak lagi merasa tegang. Dukungan emosi ini juga menyebabkan 

keadaan fisik tidak lagi merasa gelisah. Keadaan emosi dan fisik yang sudah 

tenang ini disebut dengan psychological and affective state yang merupakan salah 

satu sumber self-efficacy. 
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Dukungan emosional juga memberikan semangat dan penguatan kepada 

seseorang mampu menghadapi permasalahan dan mampu melewatinya. Dukungan 

ini dapat berupa kata-kata yang memberi kekuatan kepada seseorang. Hal ini 

disebut dengan verbal persuassion yang merupakan salah satu sumber dari self-

efficacy. 

Psychological and affective state dapat dipengaruhi oleh verbal 

persuassion. Saat seseorang menerima persuasi verbal bahwa dirinya mampu 

menghadapi tantangan dan diberi penguatan bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk bangkit kembali maka akan mempengaruhi keadaan emosi dan keadaan 

fisik. Seseorang akan merasa tenang karena sudah diberi keyakinan bahwa dirinya 

mampu dan seseorang tidak lagi merasa gelisah karena sudah diberi penguatan 

oleh orang lain. 

Informational support adalah memberikan informasi kepada orang lain yang 

dapat membantu mengatasi masalah. Seseorang akan menerima dukungan 

informasi berupa petunjuk, cara-cara, pengalaman orang lain yang sama dan hal 

ini dapat menjadi pembelajaran.  

Helgeson & Cohen (1996) menyatakan bahwa saat pasien mengetahui 

penyebab dan pengobatan dari penyakitnya akan mengurangi kebingungan pasien 

saat didiagnosa. Informasi yang diberikan kepada pasien mampu membuat pasien 

belajar untuk mengatasi penyakitnya dan hal ini dapat meningkatkan rasa optimis 

pasien. Pasien juga akan merasa mampu menghadapi penyakitnya dan saat pasien 

mampu melewatinya akan menjadi pengalaman keberhasilan bagi pasien.  
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Ketika seseorang menerima dukungan ini dan mencoba melakukan cara-

cara yang telah diberitahukan kemudian seseorang berhasil melewati 

permasalahan. Hal ini merupakan pengalaman baru dan membuktikan bahwa 

seseroang dapat menguasai permasalahan tersebut. Pengalaman ini disebut dengan 

mastery experience yaitu salah satu sumber dari self-efficacy 

Ketiga sumber self-efficacy yang merupakan dampak dari dukungan sosial 

dapat menumbuhkan resilience of efficacy. Seseorang akan merasa mampu untuk 

bangkit kembali karena sudah mendapatkan dukungan yang dapat mengurangi 

kegelisahan serta kecemasan dan mampu untuk bangkit kembali. Seseorang juga 

mendapatkan petunjuk untuk berhasil sehingga mampu menguasai suatu keadaan 

dan menjadi pengalaman baru. Hubungan antara dukungan sosial dan resilience of 

efficacy dapat terlihat dari Bagan 2.1. 
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Bagan 2.1 Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Resilience of 
Efficacy Pada Agen Asuransi Muda Perusahaan Asuransi X di Surabaya 
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2.7. Hipotesa 

Ada hubungan positif antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada 

agen asuransi muda. 

Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi 

resilience of efficacy dan semakin rendah dukungan sosial yang diterima maka 

semakin rendah resilience of efficacy. 


