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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1. Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Resilience of Efficacy pada 

Agen Asuransi Muda Perusahaan X Surabaya. 

Penelitian ini menguji hubungan antara dukungan sosial dan resilience of 

efficacy pada agen asuransi muda Perusahaan X Surabaya, oleh karena itu 

diperlukan uji korelasi untuk melihat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi 

menggunakan Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS secara 

komputerisasi. Setelah peneliti melakukan uji korelasi ditemukan bahwa ada 

hubungan positif antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada agen 

asuransi muda (r = 0,563, p = 0,000, p<0,05) yang berarti hipotesis dari penelitian 

ini diterima. Adanya hubungan positif antara dukungan sosial dan resilience of 

efficacy menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima agen 

asuransi muda maka semakin tinggi resilience of efficacy agen asuransi muda, 

sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah 

resilience of efficacy. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai agen asuransi, agen mengalami 

tantangan dan permasalahan yang agen harus hadapi serta agen harus bangkit 

kembali dari permasalahan itu sehingga bisa mencapai target. Untuk itu agen 

memerlukan Resilience of Efficacy. Resilience of efficacy terdiri dari dua kata 

yaitu resilience dan self-efficacy. Self-efficacy adalah kepercayaan seseorang akan 

kemampuannya untuk dapat mengatur dan menyeleksi cara-cara yang dapat 

diambil untuk mencapai tujuannya (Bandura, 1997). Resilience adalah 
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kemampuan manusia dalam menghadapi permasalahan yang dialami, dapat 

bangkit kembali dari permasalahan atau kesulitan yang dialami. Dari kedua 

pengertian diatas resilience of efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya 

memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dan dapat bangkit kembali dari 

permasalahan tersebut. 

Peneliti menduga bahwa resilience of efficacy berhubungan dengan 

dukungan sosial. Dukungan sosial adalah bantuan berupa perhatian, perasaan dan 

dorongan serta kenyamanan secara fisik dan psikologis yang dapat membantu 

seseorang ketika menghadapi masalah. 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. 

Hasil uji korelasi antara dukungan sosial dan resilience of efficacy pada 

agen asuransi sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Stetz, et al. (2006) yang 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan positif dengan rekan 

kerjanya memiliki self-efficacy yang tinggi dan seseorang yang kurang memiliki 
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hubungan dengan rekan kerjanya memiliki self-efficacy yang rendah. Ketika 

seseorang memiliki hubungan yang positif maka ia mendapatkan dukungan sosial 

dari rekan kerjanya dan akan membantu untuk meningkatkan self-efficacy.  

Stetz menyatakan bahwa seseorang dengan self-efficacy yang tinggi akan 

merasa percaya diri terhadap kemampuannya dan merasa positif dengan dirinya 

sedangkan orang yang self-efficacy rendah akan merasa dirinya tidak mampu dan 

menanggapi dukungan yang didapatkan secara negatif.  

Hubungan positif antara dukungan sosial dan self-efficacy juga terlihat pada 

penelitian oleh Widanarti dan Indati (2002). Penelitian dari King, et al. (2014) 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial dan self-

efficacy pada siswa perguruan tinggi. Nilai korelasi antara kedua variabel dari 

penelitian ini cukup tinggi. Berdasarkan dari penelitian yang telah disebutkan 

maka dapat terlihat ada hubungan antara dukungan sosial dan self-efficacy 

walaupun dalam penelitian yang berbeda. 

Dukungan sosial dalam penelitian ini dilihat dari jenis dukungan sosial yaitu 

emotional support dan informational support yang diberikan oleh orang tua, 

teman, dan atasan kerja. Dukungan sosial yang diterima oleh agen asuransi 

berkaitan dengan sumber-sumber dari resilience of efficacy. 

5.1.1. Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Resilience of Efficacy Secara 
Umum 

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 
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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 karena telah mendapatkan kenyamanan 

dan cinta. Kenyamanan dan cinta yang diterima 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 (Bandura, 1997). 

Dukungan emosional juga memberikan perhatian dan empati kepada 

seseorang untuk 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 (Bandura, 1997) . 

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 (Sarafino, 2008). Seseorang akan menerima 
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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.  

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 (Bandura, 1997). 

Ketiga sumber self-efficacy yang merupakan dampak dari dukungan sosial 

dapat menumbuhkan resilience of efficacy. Keye, et al. (2013) menyatakan bahwa 

self-efficacy dapat membantu meningkatkan kemampuan resilience seseorang. 

Self-efficacy memberikan kekuatan kepada seseorang bahwa dirinya mampu untuk 

bangkit kembali ketika menghadapi permasalahan. Lightsey (2006) menyatakan 

bahwa self-efficacy dapat mempengaruhi tingkat resilience seseorang. Semakin 

tinggi self-efficacy pada diri seseorang maka semakin tinggi pula resilience. 

 



 

64 

5.1.2. Hubungan Antara Dukungan Sosial Ditinjau Dari Sumbernya dan 
Resilience of Efficacy. 

Peneliti melakukan uji korelasi antara sumber dukungan sosial dan 

resilience of efficacy. Berdasarkan uji korelasi yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa 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 berkorelasi yang signifikan (r = 0,501; 

p< 0,05). Dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara dukungan sosial dari atasan 

kerja dan resilience of efficacy memiliki hubungan yang kuat dibandingkan dua 

sumber lainnya.  

Penelitian sebelumnya oleh Park dan Kim (2006) yang menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yang berasal dari orang tua memiliki hubungan langsung dengan 

self-efficacy dan memiliki korelasi positif terhadap self-efficacy. Hal ini terjadi 

karena subjek dari penelitian ini adalah anak remaja. Anak-anak dan remaja masih 

membutuhkan nasehat dari orang tua dan teman dalam pengambilan keputusan 

(Santrock, 2003). Anak-anak dan remaja juga masih tergantung secara ekonomi 

dengan orang tua. Berbeda halnya dengan dewasa muda. Pada saat seseorang 

memasuki masa dewasa muda merupakan awal dari kemandirian ekonomi dan 

pengambilan keputusan (Santrock, 2002).  

Dewasa muda perlu mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan tidak tergantung lagi pada orang tua. Oleh karena itu nilai korelasi 
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orang tua tidak terlalu tinggi dibandingkan atasan kerja karena agen lebih banyak 

berinteraksi dengan atasan kerja daripada dengan orang tua saat bekerja. 

Dukungan sosial dari atasan kerja mempunyai nilai korelasi yang tinggi 

dengan resilience of efficacy karena dukungan yang didapatkan dari lingkungan 

kerja berfokus dalam penyelesaian masalah, berbagi informasi, menghadapi 

situasi, dan mendapatkan nasihat dari rekan kerja, supervisor, dan manager 

(Brough & Pears, 2004). Dari saran-saran dan penyelesaian masalah ini dapat 

membantu agen untuk meningkatkan resilience of efficacy. Menurut House (1981) 

supervisor dan rekan kerja merupakan dukungan sosial paling penting dan paling 

efektif. Oleh karena itu agen asuransi mendapatkan keyakinan untuk bangkit 

kembali dari atasan kerja. Selain itu seorang agen yang menerima dukungan sosial 

yang tinggi dari atasan dan rekan kerja akan mengurangi rasa lelah secara emosi 

(Salahian et. al, 2012) sehingga akan memberikan perasaan aman dan tenang 

dalam bekerja atau menghadapi tantangan. 

5.1.3. Hubungan Antara Dukungan Sosial Ditinjau dari Jenisnya dan 
Resilience of Efficacy 

Selain menguji korelasi dukungan sosial ditinjau dari sumbernya, peneliti 

juga melakukan uji korelasi dukungan sosial ditinjau dari jenisnya dan resilience 

of efficacy. Jenis dukungan sosial yang diteliti adalah emotional support dan 

informational support. Emotional support adalah dukungan berupa empati, 

perhatian, memberikan hal yang positif, dan dorongan (Sarafino, 2008). 

Informational Support yaitu dukungan yang berupa nasihat, arahan, dan umpan 

balik ketika seseorang melakukan sesuatu (Sarafino, 2008). 
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Dari uji korelasi ini terlihat bawah dukungan sosial emotional support 

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

0,000). Hal yang sama juga pada dukungan sosial informational support 

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

sosial informational support memiliki nilai korelasi dengan resilience of efficacy 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan emotional support. Pada tabel 4.20 

menunjukkan bahwa mean informational support lebih tinggi dibandingkan mean 

emotional support.  

Menurut Brough dan Pears (2004) dukungan sosial dari atasan merupakan 

dukungan yang bersifat informational support seperti mencari nasihat atau cara-

cara, dukungan ini dapat meningkatkan kepuasaan kerja bagi karyawan. 

Karyawan menerima dukungan berupa cara-cara untuk mengatasi masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan sehingga dapat membantu ketika karyawan 

mengalami masalah di tempat kerja. Oleh karena itu informational support  

berhubungan dengan resilience of efficacy karena dari dukungan ini dapat 

membantu agen untuk bangkit kembali karena sudah mengetahui cara-cara dari 

atasan kerja. 

Penelitian sebelumnya dari VanYperen (2001) menunjukkan bahwa seorang 

suster rumah sakit yang menerima dukungan informasi memiliki tingkat self 

efficacy yang tinggi dibandingkan suster yang tidak mendapatkan dukungan. 

Dukungan informasi ini akan membantu para suster menghadapi situasi yang 

sulit, mereka membutuhkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan agar 

dapat melewati tantangan dan memiliki keyakinan dalam diri. Dari penelitian ini 
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dapat dilihat bahwa informational support dan resilience of efficacy saling 

berhubungan. 

5.2. Faktor Lain yang Diduga Berasosiasi dengan Resilience of Efficacy 

Agen Asuransi Perusahaan X Surabaya 

Peneliti menduga ada faktor lain yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy agen asuransi. Berikut merupakan beberapa faktor yang diduga 

berhubungan dengan resilience of efficacy agen asuransi. 

5.2.1. Sosok Inspirasi 

Berdasarkan tabel 4.21. menunjukkan adanya kecendrungan asosiasi antara 

sumber inspirasi dengan resilience of efficacy. Pada tabel ini menunjukkan bahwa 

agen asuransi yang memilih atasan kerja sebagai sosok inspirasi memiliki 

resilience of efficacy dengan 51,3% tinggi dan 48,3% sangat tinggi yang 

menunjukkan bahwa semakin seseorang menjadikan atasan kerja sebagai sumber 

inspirasi maka semakin tinggi resilience of efficacy agen asuransi.  

Penelitian dari Brough & Pears (2004) menunjukkan bahwa dukungan dari 

rekan kerja tidak memberikan kepuasan kerja bagi karyawan berbeda dengan 

dukungan dari atasan kerja yang berhubungan dengan kepuasan kerja dan 

berdampak kepada kinerjanya. Karyawan mendapatkan bantuan berupa 

penyelesaian masalah, berbagi informasi, menghadapi situasi, dan mendapatkan 

nasihat. Dengan mendapatkan dukungan ini agen akan melakukan cara-cara yang 

telah diberitahukan dan ketika berhasil melewati permasalahan. Hal ini menjadi 

pengalaman baru dan membuktikan bahwa seseroang dapat menguasai 
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permasalahan tersebut. Pengalaman ini disebut dengan mastery experience yaitu 

salah satu sumber dari self-efficacy (Bandura, 1997). 

Penelitian sebelumnya dari Eisenberger et. al (2002) menyatakan atasan 

kerja yang memegang peranan penting bagi karyawannya dan ketika atasan 

mengawasi kerja karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Eisenberger 

(2002) menambahkan atasan kerja yang berhubungan tiap hari dengan karyawan 

dibandingkan manager dapat memberikan  nilai-nilai dan perhatian lebih kepada 

karyawan. Oleh karena itu agen asuransi yang atasannya mampu memberikan 

nilai-nilai dan perhatian akan menjadi inspirasi bagi agen asuransi dan hal ini 

dapat berhubungan dengan tingkat resilience of efficacy. 

Selain atasan kerja, sumber inspirasi dari orang tua dan teman juga 

berasosiasi dengan resilience of efficacy. Teman atau rekan kerja saling berbagi 

pengalaman yang dapat dijadikan model bagi agen asuransi untuk mengatur nila, 

kepercayaa, dan tingkah laku agen (Kim & Mayer, 2000). Menurut Kim & Mayer 

(200) saat remaja seseorang menerima banyak dukungan dari teman dibandingkan 

dengan guru. Hal ini menunjukkan bahwa peran teman atau rekan kerja dapat 

mempengaruhi prinsip dan kepercayaan seseorang. 

Hal diatas juga didukung oleh penelitian dari Stetz, et al. (2006) yang 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan positif dengan rekan 

kerjanya memiliki self-efficacy yang tinggi dan seseorang yang kurang memiliki 

hubungan dengan rekan kerjanya memiliki self-efficacy yang rendah. Ketika 

seseorang memiliki hubungan yang positif maka ia mendapatkan dukungan sosial 

dari rekan kerjanyanya dan akan membantu untuk meningkatkan self-efficacy. 
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Selain itu sumber inspirasi dari orang tua juga dapat berasosiasi dengan 

resilience of efficacy. Hal ini terjadi orang tua menanamkan pada anaknya 

karakter untuk dapat meraih kesuksesan dan mandiri selain itu orang tua juga 

mengajarkan kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang anak 

untuk hidup (Cutrona et. al, 1994). Oleh karena itu anak akan merasa bahwa orang 

tuanya memberikan banyak dukungan-dukungan berupa emosi dan nasihat. 

5.2.2. Keyakinan Mencapai Target 

Berdasarkan tabel 4.22. menunjukkan adanya kecendrungan asosiasi antara 

keyakinan mencapai target dengan resilience of efficacy. Pada tabel ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 65,6% orang merasa yakin dan sangat yakin dalam 

mencapai target.  

Ketika seorang agen asuransi memiliki keyakinan untuk mencapai target 

maka saat menghadapi masalah agen akan memiliki keyakinan untuk bangkit 

kembali. Lightsey (2006) menyatakan bahwa self-efficacy dapat mempengaruhi 

tingkat resilience seseorang. Semakin tinggi self-efficacy pada diri seseorang 

maka semakin tinggi pula resilience. Oleh karena itu resilience of efficacy penting 

bagi agen asuransi karena tanpa self-efficacy agen akan merasa tidak yakin untuk 

resilience sehingga merasa dirinya tidak mampu untuk bangkit kembali. 

Self-efficacy mempengaruhi karyawan untuk mempelajari hal yang menjadi 

tugasnya dan juga membantu mencapai tujuan yang telah dibuat. Selain itu self-

efficacy juga mempengaruhi tingkat usaha dan keteguhan mereka ketika 

mengerjakan tugas yang sulit (Lunenburg, 2011). Seorang agen asuransi perlu 
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memiliki self-efficacy agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan asuransi 

Seseorang juga dapat memiliki keyakinan untuk bangkit kembali dari 

permasalahan yang ada sebelum memiliki keyakinan mencapai target. Self-

efficacy adalah kepercayaan seseorang akan kemampuan dirinya sendiri untuk 

mengorganisasi dan menghadapi situasi-situasi sulit (Bandura,1980 dalam 

Cloniger, 2008). Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi memiliki kepercayaan 

bahwa dia mampu dan andal dalam melakukan sesuatu (Cloninger, 2008).   

White (dalam Bandura, 1997) menyatakan bahwa resilience of efficacy 

membuat seseorang mampu melakukan hal yang luar biasa dengan menggunakan 

kemampuan diri ketika menghadapi tantangan. Agen asuransi perlu memiliki 

resilience of efficacy agar membantu individu mempunyai keyakinan untuk 

kembali bangkit dari permasalahannya dan membantu individu memiliki 

keyakinan untuk melewati kesulitannya kemudian memiliki keyakinan untuk 

mencapai target.  


