
Abstract.
 The aimed of this study was to find out the correlations between social support with self 
esteem in adolescents substance abusers who is undergoing rehabilitation program. Social 
support theory by Cohen & McKay (1983) and self esteem theory by Coopersmith (1967) were 
used as the references for this study.
This study was conducted on 35 adolescents (12-22 years old) respondents who have the 
substance abuse condition in the rahabilitation. The sampling technique used in this research 
was purposive  sampling. A translated questionnaire about Interpersonal Support Evaluation 
List (ISEL) by Cohen & Hoberman was used as an instrument to measure the social support, 
while translated questionnaire by Coopersmith named Coopersmith Self Esteem Inventory 
(CSEI) was used to find out the self esteem. The Reliability score of ISEL scale 0,881. The 
Reliability score of CSEI 0,879. Data analysis was performed with Spearman's Rank technique 
using SPSS 16.0 for windows.
 The result showed a non significance value (p) 0,282 between social support and self 
esteem. This study concluded that there was not a significant correlations between social 
support and self esteem in adolescents substance abusers.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
dukungan sosial dengan self esteem pada remaja penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi. Dukungan sosial dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh 
Cohen & McKay (1983), sedangkan untuk self esteem menggunakan teori yang dikemukakan 
oleh Coopersmith (1967).
 Penelitian ini dilakukan pada 35 remaja  (12–22 tahun) yang tengah mengalami 
rehabilitasi atas penyalahgunaan zat di Surabaya. Teknik Sampling yang digunakan oleh 
peneliti adalah purposive  random sampling. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner 
dukungan sosial berupa skala yang ditranslasi dari Interpersonal Support Evaluation List 
(ISEL), sedangkan alat ukur self esteem menggunakan kuesioner berupa skala translasi dari 
Coopersmith Self Esteem Inventory (CSEI). Reliabilitas untuk skala ISEL adalah sebesar 0,881, 
sedangkan reliabilitas skala dari CSEI adalah 0,879. Analisis data pada penelitian ini dilakukan 
dengan teknik Spearman's Rank dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows.
 Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil uji hubungan antara dukungan sosial 
dengan self esteem pada remaja penyalahguna zat yang sedang dalam masa rehabilitasi 
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PENDAHULUAN

Perubahan gaya hidup menyebabkan 
perubahan nilai yang ada di masyarakat (Davison, 
dkk. 2010). Salah satu perubahan paling nyata 
terletak pada kebebasan yang ada pada tiap-tiap 
individu. Kebebasan yang dimaksud adalah 
keleluasaan individu bertindak tanpa lagi 
memegang norma yang berlaku. Pergi di malam 
hari, ke sebuah tempat hiburan malam, lalu 
pulang pagi hari. Dan puncak dari segala 
kekhawatiran ini adalah narkoba. Ya, narkoba 
merupakan ancaman terbesar saat ini. Tidak hanya 
beresiko menghilangkan nyawa, namun masa 
depan penggunanya pun dipertaruhkan.

Data di Badan Narkotika Nasional 
Republik Indonesia (BNN) menyebutkan bahwa 
sedikitnya ada 138.475 kasus penyalahgunaan zat-
zat terlarang yang  terjadi di Indonesia dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung mulai 
tahun 2007-2011. Sedangkan  selama 2011 sendiri 
telah tercatat sebanyak 29.526  kasus yang  terjadi. 
Dan yang lebih mencengangkan, sebanyak 117.147 
dari total 189.294 penyalahguna zat-zat terlarang 
adalah siswa SMA! Ironis memang mengetahui 
bahwa generasi muda yang seharusnya menjadi 
tulang punggung penerus bangsa malah menjadi  
61 ,9% atau lebih dari  separuh jumlah 
penyalahguna zat-zat terlarang. Zat-zat terlarang 
yang dimaksud mengacu pada NARKOBA, yaitu 
Narkotika, Psikotropika, dan zat-zat adiktif 
lainnya.

Dari data di atas, jelas bahwa prevalensi 
penyalahgunaan zat terbesar dilakukan oleh 
remaja. Mengapa remaja sangat berpotensi 
menyalahgunakan zat-zat terlarang tersebut? 
Salah satu hal yang biasa dilakukan remaja pada 
masa ini adalah konformitas. Menurut Shaw 
(dalam Hotpascaman, 2009), untuk dapat 
diterima dan bergabung menjadi anggota 
kelompok sebaya, seorang remaja harus bisa 
menjalankan peran dan tingkah laku sesuai 

dengan harapan dan tuntutan kelompok 
sebayanya tersebut. Dengan kata lain, remaja 
melakukan perilaku yang dianggap sesuai dengan 
nilai yang dianut kelompoknya, dalam konteks ini 
adalah teman sepermainan ataupun lingkungan 
sosialnya. Namun sayangnya, salah satu bentuk 
konformitas yang kerap kali dilakukan remaja 
adalah melakukan pemakaian zat-zat terlarang 
(Akers, dkk. 1979).
 Pemakaian zat-zat terlarang yang 
menjurus pada penyalahgunaan zat tentu saja 
memiliki dampak negatif bagi seorang remaja. 
Dengan begitu banyaknya dampak-dampak 
perubahan yang terjadi akibat penyalahgunaan zat 
menimbulkan reaksi dari lingkungan sosialnya. 
Namun sayangnya reaksi dari lingkungan kerap 
kali berupa reaksi yang negatif, dimana hal ini 
ya n g  ke m u d i a n  m e nye b a b k a n re m a j a  
penyalahguna memiliki self esteem yang rendah. 
Dengan self esteem yang rendah, remaja-remaja 
penyalahguna tersebut memiliki kesulitan untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari. Leary, dkk 
(dalam Nurmalasari, 2010) mengungkapkan 
bahwa manusia mempunyai kebutuhan untuk 
disertakan dan menghindari pengucilan dari 
kelompok sosialnya.  Jadi terlepas dari  
penyalahgunaan zat yang dilakukan oleh remaja, 
tiap individu berhak mendapatkan perlakuan 
yang baik dari lingkungan sebagai bagian dari 
kelompok sosial dalam masyarakat.
 S a l a h  s a t u  u p aya u n t u k  d a p a t  
meningkatkan self esteem remaja yang mengalami 
penyalahgunaan zat adalah melalui rehabilitasi. 
Bagaimana rehabilitasi dapat meningkatkan self 
esteem seorang remaja penyalahguna zat? 
Menurut Branden (dalam Nurmalasari, 2010) self 
esteem merupakan persepsi diri seseorang tentang 
keberhargaan akan dirinya yang diperoleh dari 
hasil interaksi dengan lingkungan yang berwujud 
penghargaan, penerimaan dan perlakuan orang 
lain terhadap dirinya. Dalam masa rehabilitasi, 
proses pemulihan yang diberikan tidak hanya 
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menunjukkan nilai sig.(p) sebesar 0,282. Hasil analisis data pada remaja penyalahguna zat ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan 
self esteem. 
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mengenai pemulihan terhadap fisik, namun juga 
pemulihan terhadap kondisi  psikologis 
penggunanya.
 Pemulihan kondisi psikologis terhadap 
remaja pengguna dapat dilihat ketika berkunjung 
ke pusat-pusat rehabilitasi. Menurut mantan 
pengguna obat-obatan terlarang yang kini 
menjadi salah seorang konselor adiksi, self esteem 
remaja yang mengalami penyalahgunaan zat 
terbilang rendah ketika pertama kali memasuki 
program rehabilitasi. Dikatakan rendah, karena 
remaja-remaja tersebut cenderung berperilaku 
senang menyendiri, susah membaur dengan 
orang-orang baru, merasa ragu-ragu dan takut 
untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. 
Hal ini sesuai dengan karakteristik pribadi dengan 
self esteem rendah yang diuraikan dalam National 
Association for Self Esteem (2000). Oleh karena 
itu, ada serangkaian program yang bertujuan 
untuk menggembleng mental remaja-remaja 
penyalahguna. Program ini dimaksudkan untuk 
mengembalikan kepercayaan diri remaja-remaja 
tersebut ketika kembali ke lingkungan awal 
mereka.

Selain itu penghargaan, penerimaan, dan 
juga perlakuan positif yang didapat dari 
lingkungan sekitar, termasuk juga orang-orang 
terdekatnya merupakan bentuk penguatan self 
esteem yang dimiliki remaja untuk bisa keluar dari 
penyalahgunaan zat (Mann, dkk. 2004). Dengan 
adanya penguatan-penguatan tersebut, seorang 
remaja penyalahguna zat akan merasa dirinya 
masih eksis sebagai manusia yang hidup dan 
tumbuh di masyarakat. Hal inilah yang kemudian 
menimbulkan kesadaran bahwa remaja tersebut 
masih memiliki keberhargaan diri, kesadaran akan 
nilai dirinya bahwa sesungguhnya ia mampu 
berguna bagi orang-orang terdekatnya serta 
lingkungan sekitarnya.
 Hal ini yang kemudian disebut dengan 
dukungan sosial. Dukungan sosial ditengarai 
dapat menjadi faktor penunjang self esteem. 
Thompson, dkk. (2005) menyatakan bahwa 
dukungan sosial merupakan hal sederhana yang 
biasa kita temui setiap hari dan setiap orang dapat 
merasakan dukungan dari orang-orang atau 
lingkungan terdekatnya. Cobb & Wills (dalam 
Sarafino, 1994) mendefinisikan dukungan sosial 
sebagai suatu bentuk kenyamanan, pengertian, 
penghargaan atau bantuan yang diterima individu 

dari orang lain atau kelompok.
Remaja penyalahguna zat yang sedang 

dalam masa rehabilitasi sangat membutuhkan 
dukungan sosial dari orang-orang terdekat sebagai 
bentuk upaya untuk dapat segera pulih dari 
kondisi penyalahgunaan zat. Dengan dukungan 
sosial yang didapatkan, remaja tersebut akan 
merasa dirinya masih dipedulikan dan dianggap 
oleh orang lain. Perhatian ini yang kemudian 
diartikan sebagai dorongan untuk segera pulih 
dari kondisi yang sedang dialami (Jacobson, dalam 
Orford, 1992).
 Dengan demikian, remaja penyalahguna 
zat yang sedang dalam masa rehabilitasi juga 
membutuhkan dukungan sosial dari pihak-pihak 
lain seperti keluarga serta orang-orang terdekat 
untuk dapat kembali pulih dari kondisi 
penyalahgunaan zat. Dukungan sosial yang 
diterima dari orang-orang terdekat baik anggota 
keluarga, teman sebaya, maupun terapis / konselor 
di tempat rehabilitasi, diharapkan self esteem 
remaja penyalahguna akan menjadi tinggi.

Namun belum pernah dilakukan 
penelitian sebelumnya di Indonesia mengenai 
konteks yang terkait, yaitu hubungan antara 
dukungan sosial dengan self esteem pada remaja 
penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi. Dan berdasarkan pemaparan di atas, 
peneliti ingin mengetahui apakah dukungan sosial 
yang diberikan orang-orang terdekat mampu 
meningkatkan self esteem yang dimiliki remaja 
penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi?

METODE PENELITIAN

Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah self esteem. Menurut 
Coopersmith (dalam Nurmalasari, 2010) self 
esteem merupakan penilaian diri yang dilakukan 
oleh seorang individu dan biasanya berkaitan 
dengan dirinya sendiri, penilaian tersebut 
mencerminkan sikap penerimaan atau penolakan 
dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya 
bahwa dirinya mampu, penting, berhasil dan 
berharga. Variabel bebas (X) yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dukungan sosial. 
Cohen & McKay (1984) menyatakan bahwa 
dukungan sosial merupakan ketersediaan dari 
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lingkungan yang menunjukkan seberapa banyak 
dukungan sosial dirasakan oleh seseorang dan 
kemudian dapat mempengaruhi keadaan stress 
seseorang secara positif.

Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Penelitian ini juga termasuk kedalam 
penelitian jenis survei, dimana pada penelitian ini 
menggunakan skala psikologis sebagai alat 
pengumpul data pokok yang ditujukan pada para 
sampel dari satu populasi (Singarimbun dan 
Effendi, 2006). Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 35 remaja yang mengalami 
penyalahgunaan zat. Proses pengumpulan data 
dilakukan di UPT ANKN (Anak Nakal dan Korban 
Napza) Balongsari dan juga Ponpes Inabah, 
dimana keduanya terletak di Surabaya. Pemilihan 
lokasi tersebut didasarkan pada ketersediaan 
subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek 
penelitian yaitu remaja yang mengalami 
penyalahgunaan zat.
 Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini pada variabel dukungan sosial 
Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)  yang 
disusun oleh Cohen & Hoberman sebanyak 40 
aitem pada tahun 1983. Alat ukur ISEL yang telah 
diadaptasi di Indonesia memiliki nilai realibiltas r 
= 0,881. Sedangkan untuk variabel self esteem 
menggunakan Coopersmith Self Ssteem Inventory 
(CSEI) yang disusun oleh Coopersmith pada tahun 
1967.  Skala yang terdiri dari 58 aitem ini memiliki 
realibiltas r = 0,879 . Data tersebut kemudian 
dianilisis dengan menggunakan teknik statistik 
Spearman's Rank sederhana dengan bantuan 
program SPSS 16.0 for windows.

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasi l  uj i  hubungan 
Spearman's Rank mengenai dukungan sosial 
dengan self esteem menggunakan bantuan SPSS 
16.0 for Windows, dinyatakan bahwa tidak 
terdapat hubungan yang signifikan (positif) pada 
remaja penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi. Hal ini berarti hipotesis alternatif 
(Ha) dari penelitian ini ditolak, dan H0 diterima 
dimana tidak ada hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial dengan self esteem pada remaja 
penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi. Hasil penghitungan menunjukkan 

bahwa penelitian ini memiliki taraf signifikansi 
untuk uji korelasi p = 0,282. Hal ini menunjukkan 
bahwa p 0,282 > 0,05 yang artinya Ha dari 
penelitian ini ditolak, dan H0 diterima

Penelitian ini memberikan hasil yang 
kontradiktif dengan hasil preliminary study yang 
telah dilakukan peneliti sebelumnya. Dimana dari 
hasil preliminary study yang dilakukan oleh 
peneliti dengan seorang konselor adiksi 
didapatkan bahwa salah satu aspek yang mampu 
meningkatkan self esteem adalah dukungan sosial. 
Dengan dukungan yang diterima dari keluarga, 
teman dekat, maupun lingkungan sekitar, 
harapannya self esteem dari remaja tersebut secara 
otomatis akan meningkat. Dengan demikian, 
proses pemulihan serta peleburan kembali remaja 
yang mengalami penyalahgunaan zat ke 
lingkungan sosial akan lebih baik.

Namun dari hasil uji analisa keduanya 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial dengan self esteem pada remaja 
yang mengalami penyalahgunaan zat. Hal ini juga 
berbanding terbalik dengan berbagai penelitian 
yang dilakukan. Banyak penelitian yang 
menyatakan bahwa dukungan sosial memiliki 
hubungan yang erat dengan self esteem. Salah 
satunya penelitian yang dilakukan oleh Ikiz & 
Cakar (2010). Dalam penelitiannya, mereka 
menyatakan bahwa terlepas dari peran gender, 
dukungan sosial memiliki hubungan yang 
signifikan dengan self esteem pada remaja. 
Hubungan ini diperoleh dari dukungan sosial yang 
didapat dari teman, keluarga, maupun guru. Dan 
hasilnya ketiga indikator tersebut memiliki 
hubungan positif dengan self esteem pada remaja.

Penelitian lain juga mengungkapkan hal 
yang sama, yaitu dukungan sosial memiliki 
hubungan yang seignifikan dengan self esteem 
pada remaja. Budd, dkk. (2009) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa level dari 
dukungan sosial yang diterima seseorang 
berhubungan signifikan dengan self esteem orang 
tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan 
Crocker, dkk. (2003) yang menyatakan bahwa 
penerimaan dari orang lain yang bersifat eksternal 
lebih berpengaruh terhadap self esteem jika 
dibandingkan dengan dukungan emosional yang 
bersifat internal. Penerimaan dari orang tua, 
teman, guru, maupun rekan kelas terbukti 
meningkatkan self esteem seseorang.
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Lebih lanjut, beberapa penelitian juga 
mengungkapkan bahwa dukungan sosial memiliki 
pengaruh terhadap masalah-masalah kesehatan. 
Cruza-Guet, dkk. (2008) menemukan bahwa 
derajat kepuasan akan dukungan sosial yang 
diterima memiliki asosiasi dengan tingkat 
gangguan psikologis yang rendah. Namun 
demikian, dukungan sosial yang dirasakan 
seseorang dianggap lebih penting j ika 
dibandingkan jumlah dukungan sosial yang 
diterima, baik secara kuantitas maupun kualitas, 
untuk menanggulangi gangguan psikologis.  

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan peneliti dimana analisa uji 
hubungan menunjukkan hasil yang kurang 
signifikan antara dukungan sosial dengan self 
esteem pada remaja penyalahguna zat yang sedang 
dalam masa rehabilitasi. Salah satu faktor yang 
mendasari hal ini terjadi mungkin dikarenakan 
tidak dianggapnya masa rehabilitasi sebagai 
keadaan hidup yang menekan. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh Greenberg, dkk. (1983), bahwa 
dukungan sosial yang meningkat diasosiasikan 
dengan self esteem yang juga akan meningkat 
hanya pada remaja-remaja yang mengalami 
tingkat stress tinggi dalam hidup. Dengan kata 
lain, para remaja yang sedang dalam masa 
rehabilitasi atas penyalahgunaan zat tidak 
memiliki tingkat stress yang tinggi.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 
dukungan sosial dengan self esteem pada remaja 
penyalahguna zat yang sedang dalam masa 
rehabilitasi. Hal ini berarti menolak hipotesis awal 
penelitian yang menyatakan terdapat hubungan 
yang signifikan antara dukungan sosial dengan self 
esteem pada remaja penyalahguna zat yang sedang 
dalam masa rehabilitasi. 

 Berkaitan dengan hasil penelitian ini yang 

menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial dengan self esteem pada 

remaja penyalahguna zat yang sedang dalam masa 

rehabilitasi, ditemukan bahwa faktor rehabilitasi 

merupakan faktor yang mempengaruhi hasil uji 

hubungan. Singkatnya, remaja yang berada dalam 

masa rehabilitasi memiliki self esteem yang baik, 

terlepas dari dukungan sosial yang diterima. 

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat 

menambah variasi baru dalam kajian penelitian 

yang menggunakan konstruk dukungan sosial 

maupun self esteem. Diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.
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