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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain 

penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 

dukungan  sosial dan resilience of efficacy pada agen asuransi di wilayah 

Surabaya.  

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Bebas 

Variabel Bebas: Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah bantuan berupa perhatian, perasaan dan dorongan 

serta kenyamanan secara fisik dan psikologis yang dapat membantu seseorang 

ketika menghadapi masalah. Penelitian ini mengukur dukungan sosial yang 

diterima berdasarkan persepsi agen asuransi di Surabaya. Jenis dukungan sosial 

yang diteliti adalah emotional support dan informational support yang berasal 

dari orang tua dan teman.  

Dukungan sosial ini dilihat dari hasil skor yang didapatkan melalui 

kuisioner yang mengukur dukungan sosial. Semakin tinggi skor tes menunjukkan 

semakin tinggi pula seseorang mendapatkan dukungan sosial secara emotional 

support dan informational support. Sebaliknya semakin rendah hasil skor 

menandakan semakin rendah pula dukungan sosial secara emotional support  dan 

informational support yang didapatkan.  
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3.1.2. Variabel Terikat 

Variabel Terikat: Resilience of Efficacy  

Resilience of efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya 

melakukan sesuatu dan menghadapi tantangan. Penelitian ini ingin mengukur 

kemampuan resilience of efficacy agen asuransi.  

Tinggi rendahnya resilience of efficacy seseorang diperoleh dalam kuisioner 

self-efficacy: skill-based confidence. Semakin tinggi skor yang didapatkan 

menunjukkan semakin tinggi pula resilience of efficacy individu. Sebaliknya jika 

skor yang didapatkan rendah menunjukkan resilience of efficacy individu rendah. 

3.2. Instrumen Penelitian  

3.2.1. Metode dan Alat Pengumpul Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuisioner atau 

skala yang mengukur dukungan sosial dan resilience of efficacy. 

3.2.1.1.Skala Pengukuran Dukungan Sosial 

  Skala pengukuran dukungan sosial ini menggunakan kuisioner dukungan 

sosial yang mengukur tentang jenis dukungan sosial yaitu emotional support dan 

informational support serta sumber dukungan sosial dari orang tua dan teman. 

Skala ini diadaptasi dari Park and Kim (2008) untuk mengukur tingkat dukungan 

sosial, skala ini menggunakan skala interval.  

  Jumlah aitem yang terdapat dalam kuisioner ini adalah 24 aitem yang 

menanyakan tentang emotional support dan informational support yang 

didapatkan dari orang tua dan teman mereka. Park dan Kim (2006) menyatakan 

bahwa dukungan sosial dari orang tua dan teman mampu meningkatkan hasil 
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akademik dan membantu meningkatkan self-efficacy. Oleh karena itu skala ini 

mengukur dukungan sosial yang berasal dari orang tua dan teman tetapi penelitian 

kali ini subjeknya adalah para agen asuransi muda sehingga peneliti 

menambahkan dukungan sosial yang berasal dari atasan kerja.  

Aitem dukungan orang tua terdiri dari aitem nomor 1 sampai 12,  aitem 

dukungan teman terdiri dari aitem nomor 13 sampai 24 dan aitem dukungan 

atasan kerja nomor 25 sampai 32. 

 
Tabel 3.1 Blue-print Skala Dukungan Sosial 

Sumber Aitem Favorabel Jumlah Aitem 
 Emotional Support Informational Support  

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

Teman 
 
Atasan 
Kerja 

13, 15, 17, 19, 21, 23 

  25,  27, 29, 30, 32 

  14, 16, 18, 20, 22, 24 

      26, 28, 31, 33, 34 

12 

10 

 

Dalam angket ini responden diminta untuk memilih rentang angka antara 1 

sampai 7 berdasarkan dukungan sosial yang didapatkan. Nilai 1 menunjukkan 

responden menerima sedikit dukungan sosial dari orang tua dan teman. Nilai 7 

menunjukkan responden mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dari orang tua 

dan teman responden (Park & Kim, 2008).  

3.2.1.2.Skala Resilience of Efficacy 

 Skala pengukuran resilience of efficacy ini menggunakan self-efficacy: 

skill-based confidence. Skala ini diadaptasi dari Park & Kim (2008) untuk 

mengukur tingkat resilience of efficacy.  Aitem dari skala ini mengukur resilience 
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of efficacy dan terdiri dari 6 aitem. Skala ini menggunakan pengukuran interval. 

Masing-masing aspek terdiri dari enam soal. 

 
Tabel 3.2 Blue-print Kuisioner Resilience of Efficacy 

 Aitem Favorable Nomor 
 Aitem 

 Bangkit kembali setelah mencoba yang terbaik dan gagal. 2 
2 Memotivasi diri untuk terus mencoba ketika menghadapi 
kegagalan 5 

3 Tetap bersemangat ketika menghadapi kesulitan 8 
4 Menghilangkan keraguan pada diri sendiri setelah mengalami 
kekecewaan besar 11 

5 Menahan perasaan marah dan tidak suka 14 
6 Mengatasi rasa putus asa ketika semua yang dilakukan tidak 
berjalan seperti yang diinginkan 17 

 

Rentang interval skala ini memiliki rentang nilai antara 1 sampai 7, 

responden memberi nilai berdasarkan seberapa besar subjek memiliki resilience of 

efficacy. Dalam angket ini responden diminta untuk memilih rentang nilai 1 

sampai 7 berdasarkan seberapa baik individu untuk berespon dalam sebuah situasi 

yang sulit atau penuh tekanan. 

3.2.2. Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas adalah kesahihan (sah), benar secara objektif, dapat diuji 

kebenarannya; suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan mengukur variabel yang akan diukur (Martono, 2011). Untuk 

mengukur kesahihan alat ukur maka perlu ada uji validitas. Uji validitas alat ukur 

menggunakan uji korelasi product-moment pearson. Azwar (1997) menyatakan 

bahwa aitem dinyatakan sahih jika nilai korelasi aitem dan total aitem memiliki  

nilai r > 0,30 dan p < 0,05.  
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Reliabilitas adalah ketetapan alat ukur atau instrumen penelitian. Apabila 

penelitian diulangi dua kali atau lebih dengan instrumen yang sama, akan 

mendapatkan hasil yang sama.  Reliabilitas diuji menggunakan alpha cronbach 

yaitu menguji seberapa baik variabel atau aitem soal yang dipakai (Andrew, et al., 

2011).  

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2008). Azwar menyatakan 

koefisien reliabilitas berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin 

tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitas. Nilai reliabilitas yang dapat diterima yaitu 0,7 (Andrew, et al., 2011). 

3.2.2.1.Skala Dukungan Sosial 

Penelitian ini menggunakan skala social support yang diadaptasi dari alat 

ukur yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Skala ini disesuaikan pada 

subjek penelitian yaitu agen asuransi di wilayah Surabaya Barat. Pada penelitian 

sebelumnya, pengukuran reliabilitas alat ukur ini dilakukan berdasarkan jenis 

dukungan sosial yang terbagi atas emotional support dan  informational support.  

Pada penelitian sebelumnya reliabilitas emotional support adalah 0,94 dan 

reliabilitas informational support adalah 0,92 (Park dan Kim, 2008). 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji validitas menggunakan uji 

korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Ditemukan 

bahwa sebanyak 34 item pada skala ini memenuhi syarat (r > 0,30; p < 0,05). 

Berarti tidak ada aitem skala ini yang gugur. Peneliti juga melakukan uji 

realibilitas menggunakan uji Alpha Cornbach dengan bantuan program SPSS dan 
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ditemukan bahwa nilai realibilitas untuk skala emotional support 0,912 dan 

informational support 0,911. 

3.2.2.2.Skala Resilience of Efficacy 

Penelitian ini menggunakan skala resilience of efficacy dalam penelitian ini 

diadaptasi dari alat ukur yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Pada 

penelitian sebelumnya, reliabilitas alat ukur resilience of efficacy ini adalah 0,9 

(Kim et al., 2009). 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji validitas menggunakan uji 

korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS. Ditemukan 

bahwa sebanyak 6 item pada skala ini memenuhi syarat (p < 0,05, r > 0,30). 

Berarti tidak ada aitem skala ini yang gugur. Peneliti juga melakukan uji 

realibilitas menggunakan uji Alpha Cornbach dengan bantuan program SPSS dan 

ditemukan bahwa nilai realibilitas untuk skala resilience of efficacy adalah 0,786 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kesuluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011).  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik, 

sebagai berikut: 

a. agen asuransi yang bekerja di perusahaan asuransi X. 

b. Masih berumur 20-40 tahun. 
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c. Baru bekerja menjadi agen selama satu sampai tiga tahun. 

Penelitian ini dilakukan pada dua cabang perusahaan asuransi yang peneliti 

pilih di Surabaya.  Subjek dari penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yang 

sesuai dengan karakter diatas. Peneliti mengambil seluruh anggota populasi 

karena jumlah agen yang sesuai karakteristik populasi tidak terlalu banyak. 

Jumlah subjek cabang perusahaan asuransi X yang pertama adalah 16 orang dan 

cabang perusahaan asuransi X yang kedua adalah 50 orang jadi total dari sampel 

dari penelitian ini adalah 66 agen asuransi. 

3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah teknik pengambilan 

sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, istilah lain dari sampling jenuh ini 

adalah sensus dimana mengambil seluruh sampel populasi (Lusiana, et. al, 2012). 

Populasi pada ketiga cabang perusahaan asuransi yang diteliti masing-

masing berjumlah kurang dari 30 orang sehingga peneliti memutuskan untuk 

memakai teknik pengambilan sampel ini.  

3.4. Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan adalah metode statistik parametrik. Syarat-

syarat dari metode parametrik ini adalah jenis data yang digunakan interval atau 

rasio dan data berdistribusi normal (Santoso, 2009). Untuk melihat data 

berdistribusi normal maka dibutuhkan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogrov Smirnov.  
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Tujuan dari uji normalitas ini adalah ingin mengetahui apakah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal (Santoso, 2010). Jika data berdistribusi 

normal maka penelitian menggunakan uji korelasi product-moment Pearson. 

Penelitian ini menggunakan uji korelasi Peason Product-Moment. Uji 

statistik ini merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif (uji hubungan) dua variabel yaitu data yang interval atau rasio (Martono, 

2011). Penghitungan uji korelasi product-moment pearson ini menggunakan 

bantuan dari program SPSS. 


