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BAB IV 

HASIL DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.1. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini diadakan pada dua cabang perusahaan asuransi X yang 

tersebar di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Tengah. Subjek penelitian ini 

adalah agen asuransi muda yang baru bergabung selama 1 sampai 3 tahun. Selain 

itu, syarat dari subjek penelitian ini adalah agen asuransi yang baru berumur 20-

40 tahun dan bekerja sebagai agen di perusahaan asuransi tersebut. Total kuisioner 

yang peneliti sebar adalah 70 kuisioner tetapi yang bisa dipakai oleh peneliti 

hanya 66 kuisioner. Hal itu disebabkan karena adanya subjek penelitian yang 

tidak sesuai dengan syarat subjek penelitian, seperti subjek telah menjadi agen 

lebih dari tiga tahun dan ada subjek yang berumur lebih dari 40 tahun.  

Penelitian pada cabang perusahaan asuransi wilayah Surabaya Barat 

dititipkan pada salah satu pemimpin dari cabang tersebut. Peneliti menitipkan 

kuisioner pada tanggal 23 Februari 2015 dan peneliti mengambil kembali 

kuisioner yang sudah diisi tanggal 20 Maret 2015. Peneliti memberikan kuisioner 

sebanyak 20 buah sesuai dengan jumlah agen asuransi muda. Peneliti 

mendapatkan data jumlah tersebut dari pemimpin cabang tersebut. Akan tetapi 

kuisioner yang dapat peneliti pakai adalah 16 buah karena empat dari kuisioner 

yang peneliti bagikan tidak sesuai dengan subjek penelitian. Hal ini terjadi karena 

peneliti hanya menitipkan kuisiner tersebut dan tidak dapat mengawasi 

penyebarannya. 
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Penelitian pada perusahaan asuransi wilayah Surabaya Tengah awalnya 

peneliti titipkan pada salah satu unit manager di asuransi tersebut pada tanggal 28 

Februari 2015. Namun karena unit manager tidak sempat membagikan kuisioner 

tersebut sehingga peneliti mendatangi tempatnya pada tanggal 14 Maret 2015 

pukul 10.00 pagi sampai 12.00 siang dan 16 Maret 2015 pukul 10.00 pagi sampai 

11.00 siang. Peneliti menyebarkan 50 buah kuisioner sesuai dengan jumlah agen 

asuransi muda yang berada di cabang asuransi tersebut. Seluruh kuisioner yang 

peneliti sebar dipakai dan sesuai dengan syarat subjek penelitian. Proses 

pengambilan kuisioner di tempat ini cukup sulit karena para agen tersebar di 

beberapa tempat dan tidak semua agen awalnya bersedia namun setelah peneliti 

meminta para agen bersedia. Waktu mereka mengisi kuisioner memakan waktu 

yang cukup lama dan beberapa mengerjakan terburu-buru karena ada kegiatan 

yang lain sehingga peneliti harus menunggu sampai kegiatan agen selesai. Oleh 

karena itu peneliti membutuhkan waktu dua hari untuk bisa mengumpulkan 50 

buah kuisioner. 

4.2. Orientasi Kancah 

Perusahaan asuransi X merupakan salah satu perusahaan asuransi yang 

terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi X merupakan sebuah grup perusahaan 

jasa keuangan terkemuka di Inggris. Perusahaan asuransi X didirikan di Indonesia 

pada tahun 1995 dan bertahan sampai sekarang.  

Nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan asuransi X agar dimiliki oleh setiap 

agennya adalah  Core Values yaitu nilai-nilai inti yang harus dimiliki oleh agen 

dari perusahaan asuransi X. Core Values yang dianut adalah berinovasi dan 
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menciptakan peluang, menunjukkan rasa peduli dan memahami, bekerja sama, 

dan memberikan yang terbaik. Hal inilah yang mendasari perusahaan asuransi X 

untuk mengajarkan agennya agar dapat melayani dan memberikan yang terbaik 

untuk agennya. 

Salah satu cabang yang peneliti teliti terletak di Surabaya Tengah. Cabang 

perusahaan asuransi X ini merupakan cabang yang kinerjanya paling baik dari 

seluruh cabang di Surabaya meskipun anggotanya tidak sebanyak cabang lain 

tetapi kinerja agen sangat baik dan setiap agen mampu untuk mengembangkan 

dirinya sehingga dapat mencapai target. Dengan mengusung core values para 

agen mampu untuk mendorongnya untuk lebih bertumbuh dan berusaha 

memberikan yang terbaik untuk nasabahnya. 

Para agen di cabang perusahaan ini mengadakan kelas-kelas bagi agen 

asuransi yang baru bergabung dan mengadakan seminar motivasi untuk 

membantu para agen agar memotivasi dirinya mengembangkan diri. Kegiatan-

kegiatan ini penting bagi para agen agar terus dapat mencapai target,  apabila para 

agen mampu mencapai target per tahun dan menunjukkan kinerja yang baik maka 

para agen dapat mendapatkan bonus ke luar negeri dan bonus lainnya.  

Selain cabang perusahaan asuransi diatas peneliti juga meneliti cabang 

perusahaan asuransi X yang terletak di Surabaya Barat. Tidak seperti cabang 

perusahaan asuransi X yang pertama, cabang perusahaan ini masih tidak terlalu 

besar dan sedang berkembang. Akan tetapi cabang ini sedang berkembang pesat 

dan dengan mengusung core values membantu para agen yang masih baru untuk 

mau membantu para nasabah. Setiap agen yang masuk diberikan pelatihan 



 
 
 42 

terlebih dahulu mengenai cara-cara untuk menghadapi nasabah dan cara-cara 

untuk dapat mencapai target. Apabila para agen mampu mencapai target yang 

memuaskan dan menunjukkan kinerja yang baik maka akan mendapatkan bonus 

dari perusahaan asuransi X. Hal  ini berlaku bagi seluruh cabang perusahaan 

asuransi X untuk memotivasi agennya agar mau terus mencapai target. 

4.3. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah agen asuransi muda yang masih berumur 20-40 

tahun dan pengelaman menjadi agen asuransi antara 1-3 tahun. Selain itu agen 

asuransi merupakan agen yang bekerja di perusahaan asuransi X dan bukan agen 

asuransi lain. Subjek penelitian yang telah terkumpul sebanyak 66 agen di dua 

cabang perusahaan asuransi X. Berikut merupakan tabel distribusi subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.1 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin N % 

Laki-Laki 40 60,6 % 
Perempuan 26 39,4 % 

Total 66 100 % 
 

Berdasarkan tabel 4.1. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 60,6 % dari 

total subjek adalah perempuan. 

 Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan usia. 

  
Tabel 4.2. Distribusi Subjek Berdasarkan Usia 

Usia N % 
<20 tahun 3 4,5 % 

20-30 tahun 51 77,3 % 
31-40 tahun 12 18,2 % 

Total 66 100 % 
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Berdasarkan tabel 4.2. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 77,3 % dari 

total subjek berusia 20-30 tahun. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan 

pendidikan terakhir subjek. 

Tabel 4.3 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir N % 

SMP 2 3 % 
SMA 21 31,8 % 

Diploma 4 6,1 % 
S1 39 59,1 % 
S2 0 0 % 

Total 66 100 % 
Berdasarkan tabel 4.3. maka diketahui bahwa sebanyak 59,1 % dari total 

subjek pendidikan terakhirnya adalah S1. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan sosial 

ekonomi subjek. 

  
Tabel 4.0.4 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Sosial Ekonomi 

Sosial Ekonomi N % 
Atas 3 4,5 % 

Menengah ke atas 25 37,9 % 
Menengah 36 54,5 % 

Menengah ke bawah 2 3 % 
Bawah 0 0 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.4. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 54,1 % dari 

total subjek sosial ekonominya berada di tingkat menengah. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan lama 

menjadi agen. 
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Tabel 4.5 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Lama Menjadi Agen 
Lama Menjadi Agen N % 

<1 tahun 15 22,7 % 
1-2 tahun 40 60,6 % 
> 2 tahun 11 16,7 % 

Total 66 100 % 
 

Berdasarkan tabel 4.5. maka diketahui bahwa sebanyak 60,6 % dari total 

subjek telah menjadi agen selam satu sampai dua tahun. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan yakin 

mencapai target. 

Tabel 4.6 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Keyakinan Mencapai 
Target 

Keyakinan Mencapai 
Target 

N % 

Sangat yakin 32 48,5 % 
Yakin 29 43,9 % 

Cukup Yakin 5 5 % 
Tidak Yakin 0 0 % 

Sangat Tidak Yakin 0 0 %  
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.6. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 48,5 % dari 

total subjek merasa yakin untuk mencapai target. Sehingga subjek yang merasa 

sangat yakin dan yakin akan keyakinannya mencapai target adalah 91,4% 
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Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan beratnya 

tantangan menjadi agen. 

  
Tabel 4.7 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Beratnya Tantangan 
Menjadi Agen 

Berat Tantangan N % 
Sangat berat 1 1,5 % 

Berat 10 15,2 % 
Cukup Berat 33 50 % 
Tidak Berat 15 22,7 % 

Sangat Tidak Berat 7 10,6 %  
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.7. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 50 % dari 

total subjek merasa bahwa tantangan menjadi agen cukup berat. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan inspirasi 

agen asuransi. 

  
Tabel 4.8 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Sumber Inspirasi 

Sumber Inspirasi N % 
Orang Tua 24 36,4 % 

Saudara Kandung 1 1,5 % 
Teman 11 16,7 % 

Atasan Kerja 29 43,9 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.8. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 43,9 % dari 

total subjek merasa bahwa atasan kerja memberi inspirasi bagi agen asuransi. 
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Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan hubungan 

agen dengan ayah. 

Tabel 4.9 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Hubungan Dengan 
Ayah 
Hubungan dengan Ayah N % 

Sangat Dekat 20 30,3 % 
Dekat 23 34,8 % 

Cukup Dekat 19 28,8 % 
Tidak Dekat 3 98,5 % 

Sangat Tidak Dekat 1 1,5 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.9. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 34,8 % dari 

total subjek memiliki hubungan yang dekat dengan ayah. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan hubungan 

agen dengan ibu. 

 
Tabel 4.10 Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Hubungan dengan Ibu 

Usia N % 
Sangat Dekat 28 42,4 % 

Dekat 29 43,9 % 
Cukup Dekat 7 10,6 % 
Tidak Dekat 1 1,5 % 

Sangat Tidak Dekat 1 1,5 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.10. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 43,9 % dari 

total subjek memiliki hubungan yang dekat dengan ibu. 
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Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan hubungan 

agen dengan teman. 

Tabel 4.11 Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Hubungan dengan 
Teman 

Mempunyai Teman 
Dekat 

N % 

Ya 65 98,5 % 
Tidak 1 1,5 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.11. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 98,5 % dari 

total subjek memiliki teman dekat. 

Berikut merupakan tabel distribusi subjek penelitian berdasarkan memiliki 

waktu dengan teman. 

  
Tabel 4.12 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Hubungan dengan 
Teman 

Waktu Luang dengan 
Teman 

N % 

Sangat Sering 24 36,4 % 
Sering 18 27,3 % 

Kadang-Kadang 17 25,8 % 
Jarang 7 10,6 % 

Sangat Jarang 0 0 % 
Total 66 100 % 

 

Berdasarkan tabel 4.12. diatas maka diketahui bahwa sebanyak 36,4 % dari 

total subjek sangat sering menghabiskan waktu dengan teman. 
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4.4. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.4.1. Norma Kategorisasi Kuesioner Dukungan Sosial dan Resilience of 
Efficacy 

Setelah peneliti menguji validitas dan realibilitas dari kuisioner ditemukan 

bahwa terdapat 34 aitem yang valid untuk kuisioner dukungan sosial dan 6 aitem 

yang valid untuk kuisioner resilience of efficacy. Oleh karena itu peneliti 

menyusun kategori hipotetik untuk menentukan standar dalam membuat kategori 

tingkat dukungan sosial dan resilience of efficacy.  

Berikut merupakan rumus yang dipakai dalam menentukan mean hipotetik  

µ  = 
𝟏
𝟐

 × (Imax+Imin) ∑k 

Keterangan : 
µ : Mean (rata-rata) hipotetik 
i_max : Skor maksimal item 
i_min : Skor minimal item 
∑k : jumlah item 
 

Berikut merupakan rumus yang dipakai untuk menentukan standard deviasi 

hipotetik. 

σ  = 
𝟏
𝟔

 × (Xmax – Xmin) 

Keterangan : 
σ : Standar deviasi hipotetik 
X_max : Skor maksimal Subjek 
X_min : Skor minimal Subjek 
 
 Berdasarkan rumus mean hipotetik dan standard deviasi hipotetik diatas 

ditemukan  nilai mean dan standard deviasi untuk masing-masing variabel. 

Berikut merupakan tabel hipotetik kuisioner dukungan sosial dan resilience of 

efficacy resilience of efficacy. 
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Tabel 4.13 Skor Hipotetik Kuisioner Dukungan Sosial dan Resilience of 
Efficacy 

Variabel Skor 
Minimum 

Skor 
Maksimal 

Mean 
Hipotetik 

Standar Deviasi 
Hipotetik 

Dukungan 
Sosial 

1 7 136 34 

Resilience of 
Efficacy 

1 7 24 6 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 diatas, norma kategorisasi skor untuk kuisioner 

dukungan sosial dan resilience of efficacy adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Norma Kategorisasi Tingkat Dukungan Sosial 
Kategori Rumus Skor 

Sangat Rendah (SR) X < (µ - 1,8 SD atau σ) X <  75 
Rendah (R) (µ - 1,8 SD) < X < (µ - 0,6SD) 75 < X < 116 
Sedang (S) (µ - 0,6 SD) < X < (µ + 0,6SD) 116 < X < 156 
Tinggi (T) (µ + 0,6 SD) < X < (µ + 1,8SD) 156 < X < 197 
Sangat Tinggi (ST) X > (µ + 1,8 SD) X > 197 
 

Table 4.15 Norma Kategorisasi Resilience of Efficacy 
Kategori Rumus Skor 

Sangat Rendah (SR) X < (µ - 1,8 SD atau σ) X <  13 
Rendah (R) (µ - 1,8 SD) < X < (µ - 0,6SD) 13 < X < 20 
Sedang (S) (µ - 0,6 SD) < X < (µ + 0,6SD) 20 < X < 28 
Tinggi (T) (µ + 0,6 SD) < X < (µ + 1,8SD) 28 < X < 35 
Sangat Tinggi (ST) X > (µ + 1,8 SD) X > 35 
 

Table 4.16 Hasil Deskriptif Tingkat Dukungan Sosial dan Resilience of 
Efficacy 

Variabel Penelitian Mean Standard Deviasi 
Dukungan Sosial 194,7 28,049 

Resilience of Efficacy 34,15 4,214 
 

Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa mean dari resilience of 

efficacy termasuk dalam kategori tinggi. Mean dari dukungan dukungan sosial 

menunjukkan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

resilience of efficacy dan dukungan sosial subjek penelitian termasuk kategori 

tinggi.  
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4.4.2. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Kategori Resilience of 
Efficacy 

Berikut merupakan gambaran distribusi subjek penelitian berdasarkan 

tingkat resilience of efficacy adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Resilience of 
Efficacy 

Kategori          N Skor 
Sangat Rendah (SR) 0 0 % 
Rendah (R) 0 0 % 
Sedang (S) 5 7,6 % 
Tinggi (T) 30 45,5 % 
Sangat Tinggi (ST) 31 47,7 % 

Total 66 100 % 
 

Berdasarkan tabel 4.17. diketahui bahwa tidak ada subjek yang memiliki 

tingkat resilience of efficacy sangat rendah dan rendah. Total subjek yang 

memiliki tingkat resilience of efficacy sedang sebanyak 7,6 % kemudian total 

subjek yang memiliki tingkat tinggi 45,5 % dan total subjek yang memiliki tingkat 

resilience of efficacy sangat tinggi adalah 47,7 %. Dengan demikian dapat 

disimpulkan lebih dari 90 % subjek penelitian memiliki tingkat resilience of 

efficacy tinggi dan sangat tinggi. 
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4.4.3. Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Kategori Dukungan Sosial 

Berikut merupakan gambaran distribusi subjek penelitian berdasarkan 

dukungan sosial yang didapatkan oleh agen asuransi, yaitu 

Tabel 4.18 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Dukungan Sosial yang 
Diterima 

Kategori          N Skor 
Sangat Rendah (SR) 0 0 % 
Rendah (R) 1 1,5 % 
Sedang (S) 6 9,1 % 
Tinggi (T) 20 30,3 % 
Sangat Tinggi (ST) 39 59,1 % 

Total 66 100 % 
 

Berdasarkan tabel 4.18, menunjukkan bahwa tidak ada subjek yang 

menerima dukungan sosial sangat rendah. Total subjek yang menerima dukungan 

sosial rendah 1,5% lalu subjek yang menerima dukungan sosial sedang 9,1 %. 

Total subjek yang menerima dukungan sosial tinggi 30,3 % dan total subjek yang 

menerima dukungan sosial sangat tinggi adalah 59,1 %. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan lebih dari 80 % menerima dukungan sosial tinggi dan sangat tinggi.  

4.4.3.1.Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Dukungan Sosial Ditinjau dari   

Sumbernya 

Pembahasan berikut ini menggambarkan tentang dukungan sosial yang 

ditinjau dari sumbernya yaitu orang tua, teman, dan atasan kerja. Berikut ini 

merupakan hasil deskriptif subjek penelitian berdasarkan dukungan sosial yang 

ditinjau dari sumbernya. 
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Tabel 4.19 Hasil Deskriptif Tingkat Dukungan Sosial Ditinjau Dari 
Sumbernya 

Sumber Dukungan Sosial Mean Standard Deviasi 
Orang Tua 66,58 13,39 

Teman 65,27 12,12 
Atasan Kerja 57,29 9,47 
 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa mean sumber dukungan sosial 

dari orang tua lebih tinggi daripada mean sumber dukungan sosial dari teman dan 

atasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian merasa lebih banyak 

mendapatkan dukungan sosial dari orang tua dibandingkan dari teman dan atasan 

kerja. 

4.4.3.2.Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Dukungan Sosial Ditinjau dari 

Jenisnya. 

Pembahasan berikut ini menggambarkan tentang dukungan sosial yang 

ditinjau dari jenisnya yaitu emotional support dan informational support. Berikut 

ini merupakan hasil deskriptif subjek penelitian berdasarkan dukungan sosial yang 

ditinjau dari sumbernya. 

Tabel 4.20 Hasil Deskriptif Tingkat Dukungan Sosial Ditinjau dari Jenisnya 
Sumber Dukungan Sosial Mean Standard Deviasi 

Emotional Support 94,67 13,80 
Informational Support 100,03 14,64 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa mean sumber dukungan sosial 

jenis informational support lebih tinggi daripada mean emotional support. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek penelitian merasa lebih banyak menerima dukungan 

sosial secara informational support daripada emotional support. 
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4.5. Hasil Uji Asumsi dan Hipotesis 

4.5.1. Uji Normalitas antara Dukungan Sosial dan Resilience Of Efficacy 

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.  

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). Data penelitian disebut 

normal apabila nilai p > 0,05.  

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 

data penelitian dari kusisoner resilience of efficacy sudah berdistribusi normal (z= 

0,991; p > 0,05). Pada kuisioner dukungan sosial juga sudah beridistribusi secara 

normal (z= 1,004; p  >0,05).  

Selain kuisioner diatas peneliti juga melakukan uji normalitas ditinjau dari 

sumbernya yaitu orang tua, teman, dan atasan kerja. Hasil uji normalitas 

ditembukan bahwa ketiga sumber berdistribusi normal. Orang tua (z= 1,312; p 

>0,05), teman (z= 0,789; p >0,05), dan atasan kerja (z= 1,132; p >0,05). 

Peneliti juga melakukan uji normalitas ditinjau dari jenis dukungan sosial 

yang diterima. Ditemukan bahwa dukungan sosial jenis emotional support 

berdistribusi normal (z= 1,444; p >0,05), begitu pula. Dengan dukungan sosial 

jenis informational support (z= 0,953; p >0,05). 
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4.5.2. Uji Hipotesi antara Dukungan Sosial dan Resilience of Efficacy. 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah penelitian 

atau penjelasan sementara untuk menerangkan fenomena yang diamati atau suatu 

pernyataan tentang hubungan yang diharapkan terjadi antara dua variabel yang 

memungkinkan dibuktikan secara empirik atau perlu diuji kebenarannya 

(Budiharto, 2008). 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 bila datanya interval atau rasio 

(Martono, 2011). Penghitungan uji korelasi product-moment pearson ini 

menggunakan bantuan dari program SPSS secara komputerisasi. Hipotesis 

penelitian diterima jika nilai p < 0,05. Hipotesis penelitian ini adalah adanya 

hubungan antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada agen asuransi 

muda Perusahaan Asuransi X, Surabaya. 

Penelitian ini telah berdistribusi normal sehingga peneliti dapat 

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil uji korelasi 

menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara dukungan sosial dan 

resilience of efficacy pada agen asuransi muda Perusahaan Asuransi X Surabaya (r 

= 0,563; p< 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial 

yang diterima oleh agen asuransi muda, semakin tinggi juga resilience of efficacy 

yang dirasakan agen asuransi muda. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial 

yang diterima oleh agen asuransi muda, semakin rendah juga resilience of efficacy 

yang dirasakan agen asuransi muda.  
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4.5.3. Uji Korelasi Tambahan antara Dukungan Sosial dan Resilience of 
Efficacy. 

Pada uji korelasi peneliti melakukan tambahan uji korealasi antara sumber 

dukungan sosial dan resilience of efficacy. Peneliti melakukan uji korelasi 

menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS secara 

komputerisasi karena kuisioner sudah berdistribusi normal.  

Uji korelasi antara dukungan sosial dari orangtua dan resilience of efficacy 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan (r=0,435; p<0,05). 

Sedangkan uji korelasi antara sumber teman dan resilience of efficacy juga 

memiliki hubungan yang signifikan (r=0,393; p<0,05). Uji korelasi antara sumber 

dukungan sosial atasan kerja dan resilience of efficacy juga berkolasi yang 

signifikan (r=0,501; p<0,05). Berikut merupakan tabel hasil uji korelasi. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Korelasi Antar Dukungan Sosial Ditinjau dari 
Sumbernya dan Resilience of Efficacy 

Sumber Dukungan Sosial P-Value Nilai Korelasi 
Orang Tua 0,000 0,435 

Teman 0,001 0,393 
Atasan Kerja 0,000 0,501 

 

Dari tabel 4.21. diatas terlihat bahwa semua sumber memiliki hubungan 

dengan dukungan sosial namun dukungan yang berasal dari atasan kerja memiliki 

nilai korelasi yang besar dengan resilience of efficacy dibandingkan dukungan 

sosial dari teman dan orang tua. 

Peneliti juga melakukan uji korelasi antara dukungan sosial ditinjau dari 

jenisnya dengan resilience of efficacy. Dukungan sosial yang ditinjau dari 

jenisnya juga telah berdistribusi normal. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS komputerisasi. 
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Dari uji korelasi ini terlihat bahwa dukungan sosial emotional support 

memiliki korelasi yang signifikan dengan resilience of efficacy (r=0,551, p= 

0,000; p<0,05). Hal yang sama juga pada dukungan sosial informational support 

berhubungan dengan resilience of efficacy (r=0,559, p= 0,000; p<0,05). Berikut 

merupakan tabel hasil uji korelasi. 

Tabel 4.22 Hasil Uji Korelasi Antara Dukungan Sosial Ditinjau dari 
Jenisnya dan Resilience of Efficacy 

Jenis Dukungan Sosial P-Value Nilai Korelasi 
Emotional Support 0,000 0,551 

Informational Support 0,000 0,559 
 

Dari tabel 4.22. menunjukkan bahwa jenis dukungan sosial informational 

support memiliki nilai korelasi dengan resilience of efficacy yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan emotional support. 

4.6. Tabulasi Silang 

Tabulasi silang adalah tabulasi data yang berguna untuk mempelajari 

hubungan diantara variabel-variabel (Churchill, 2005). Berikut ini merupakan 

tabulasi silang pada penelitian ini. 
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4.6.1. Tabulasi Silang antara Sumber Inspirasi dan Resilience of Efficacy. 

Dibawah ini merupakan tabel tabulasi silang antara sosok inspirasi dan 

resilience of efficacy agen asuransi muda.  

Table 4.23 Tabulasi Silang Antara Sumber Inspirasi dan Resilience of 
Efficacy 
Inspirasi Resilience of Efficacy Total 

Sangat 
rendah 

Rendah Sedang Tinggi Sangat 
tinggi 

Orang Tua       
Jumlah 0 0 1 13 10 24 
Presentase 0% 0% 4,2% 54,2% 41,7% 100% 
Saudara Kandung       
Jumlah 0 0 0 0 1 1 
Presentase 0 % 0% 0% 0% 100% 100% 
Teman       
Jumlah 0 0 3 2 6 11 
Presentase 0 % 0% 27,3% 18,2% 54,5% 100% 
Atasan Kerja       
Jumlah 0 0 0 15 14 29 
Presentase 0 % 0% 0% 51,7% 48,3% 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, diketahui bahwa subjek yang menjadikan 

orang tua dan atasan kerja sebagai sosok inspirasinya memiliki resilience of 

efficacy yang tinggi. Sedangkan, bagi yang menjadikan saudara kandung dan 

teman sosok inspirasi memiliki resilience of efficacy yang sangat tinggi. Hasil dari 

pengujian ini menunjukkan bahwa adanya kecendrungan asosiasi antara sosok 

inspirasi dan resilience of efficacy. Subjek yang menjadikan teman sebagai 

sumber inspirasi memiliki resilience of efficacy yang sangat tinggi. 
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4.6.2. Tabulasi Silang antara Keyakinan Mencapai Target dan Resilience of 
Efficacy. 

Dibawah ini merupakan tabel tabulasi silang antara keyakinan mencapai 

target dan resilience of efficacy agen asuransi muda.  

Table 4.24 Tabulasi Silang Antara Keyakinan Mencapai Target dan 
Resilience of Efficacy 

Keyakinan mencapai 
Target 

Resilience of Efficacy Total 
Sangat 
rendah 

Rendah Sedang Tinggi Sangat 
tinggi 

Sangat Yakin       
Jumlah 0 0 0 11 21 32 
Presentase 0 % 0% 0% 34,4% 65,6% 100

% 
Yakin       
Jumlah 0 0 3 17 9 29 
Presentase 0 % 0% 10,3% 58,8% 31,00

% 
100
% 

Cukup Yakin       
Jumlah 0 0 2 2 1 5 
Presentase 0 % 0% 40,00% 40,00

% 
20,0% 100

% 
Tidak Yakin       
Jumlah 0 0 0 0 0 0 
Presentase 0 % 0% 0 % 0% 0% 0% 
Sangat Tidak Yakin       
Jumlah 0 0 0 0 0 0 
Presentase 0% 0% 0 % 0% 0% 0% 

 

Berdasarkan tabel 4.24, diketahui bahwa subjek yang cukup yakin mencapai 

target resilience of efficacy berada ditingkat sedang dan tinggi. Bagi yang yakin 

mencapai target tingkat resilience of efficacy yang tinggi. Sedangkan, bagi yang 

sangat yakin mencapai target tingkat resilience of efficacy yang sangat tinggi. 

Hasil dari tabel ini menunjukkan bahwa adanya kecendrungan asosiasi antara 

keyakinan mencapai target dan resilience of efficacy. Subjek yang cukup yakin 

mencapai target memiliki resilience of efficacy yang sedang dan tinggi, subjek 
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yang yakin mencapai target memiliki resilience of efficacy yang tinggi, dan subjek 

yang sangat yakin mencapai target memiliki resilience of efficacy yang sangat 

tinggi. 


