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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dukungan sosial dan 
Strategi self regulated learning terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa 
pascasarjana multidisiplin di Universitas Airlangga, Surabaya. strategi self 
regulated learning dan resiliensi akademik. Penelitian ini dilakukan di Universitas 
Airlangga, Surabaya dengan jumlah subjek sebanyak 148 mahasiswa.  

Alat pengumpulan data berupa kuesioner mengenai dukungan sosial 
menggunakan teori Sarafino (2002) yang dibuat sendiri oleh peneliti, terdiri dari 
lima dimensi yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 
instrumental, dukungan informasi, dan integritas sosial dengan nilai reliabilitas 
0.709. Strategi self regulated learning dari teori Zimmerman dan Martines (1989) 
berupa kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan nilai reliabilitas 0.716, 
dan kuesioner mengenai  resiliensi akademik dari teori Martin & Marsh (2003) 
yang dibuat sendiri pula oleh peneliti dengan nilai reliabilitas 0.737. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara dukungan sosial dan strategi self regulated learning terhadap 
mahasiswa pascasarjana multidisiplin dengan nilai signifikansi 0.000, nilai R 
sebesar 0,454 dan R2 sebesar 0,206 yang artinya 20,6 % dukungan sosial dan 
strategi self regulated learning berpengaruh terhadap resiliensi akademik. hal ini 
menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen masuk kategori sedang dengan Konstanta dalam persamaan regresi 
Y=36,716+0,175X1+0,418X2    
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