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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada penderita pasca stroke. Dukungan sosial 
keluarga dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sarafino (1998), 
sedangkan untuk self esteem menggunakan teori yang dikemukakan oleh Minchinton (1993). 
Penelitian ini dilakukan pada 30 subjek yang tengah mengalami stroke. Teknik Sampling yang 
digunakan oleh peneliti adalah purposive  random sampling. Alat pengumpul data 
menggunakan kuesioner dukungan sosial keluarga berupa skala yang diadaptasi dari Nina 
(2009), sedangkan alat ukur self esteem menggunakan kuesioner berupa skala yang diadaptasi 
dari Idham (2011). Reliabilitas untuk skala Dukungan Sosial Keluarga adalah sebesar 0.766, 
sedangkan reliabilitas skala Self Esteem adalah 0.742. Analisis data pada penelitian ini dilakukan 
dengan teknik Spearman’s Rank dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 for windows. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada penderita 
pasca stroke dengan nilai sig.(p) sebesar 0,002. 

Kata Kunci : Dukungan Sosial, Self Esteem, Stroke.
Daftar Pustaka 84, (1967, 2013)

Abstract. The aimed of this study was to find out of the correlations between family social 
support with self esteem in patient who have post-stroke. Family social support theory by 
Sarafino (1998) and Self esteem theory by Minchinton (1993) were used as the references for this 
study. This study was conducted on 30 subject who have the stroke. The sampling technique 
which used in this research was purposive random sampling. A questionnaire in the form of scale 
about Family Social Support by Nina (2009) was used as a data collections tool, while 
questionnaire in the form of scale by Idham (2011) was used as an instrument to measure self 
esteem.The reliability score of Family social support scale 0.766. The reliability score of Self 
esteem scale 0.742. Data analysis was performed with Spearman’s Rank technique using SPSS 21 
for Windows. Based on data analysis which conducted, this study concluded that there was a 
significant correlationts between family social support and self esteem in patient who have post-
stroke. The results showed a significance value (p) 0.002. 

Keyword: Social Support, Self Esteem, Stroke.
References 84, (1967, 2013)

110 JURNAL Psikologi Pendidikan dan Perkembangan
Volume 3, No. 2, Agustus 2014



PENDAHULUAN

Angka kematian akibat PTM 

(Penyakit Tidak Menular) di Indonesia terus 

meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 

menjadi 49,9% pada tahun 2001 dan 59,5% 

pada tahun 2007. Penyebab kematian 

tertinggi dari seluruh penyebab kematian 

yang ada adalah stroke, yaitu sebesar 15,4% 

(Riskesdas, 2007). Survei yang dilakukan di 

Indonesia pada tahun 2004, menunjukan 

bahwa stroke merupakan serangan yang 

mematikan nomor satu di RS Pemerintah 

yang ada di hampir seluruh Indonesia, 

diperkirakan terdapat 500.000 penduduk 

yang terserang stroke (Medica, 2013).

Depkes RI menyebutkan bahwa di 

perkotaan besar kematian akibat stroke 

pada kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,9 

%, sedangkan di pedesaan sebesar 11,5 % 

(Depkes RI, 2013).

Stroke merupakan penyakit yang 

menyerang jaringan otak yang disebabkan 

berkurangnya aliran darah dan oksigen ke 

dalam otak. Berkurangnya aliran darah dan 

oksigen ini disebabkan karena adanya 

sumbatan, penyempitan, atau pecahnya 

pembuluh darah di dalam otak tersebut 

(Iskandar, 2011). 

Kondisi yang sering dialami oleh 

seseorang yang terserang stroke cukup 

beragam, seperti kelumpuhan, perubahan 

mental, gangguan daya pikir, kesadaran, 

konsentrasi, fungsi intelektual, gangguan 

komunikasi, gangguan emosional dan 

kehilangan indera perasa (Vitahealth, 

2003). 

Menurut Thompson (dalam Taylor, 

1991) stroke membawa pengaruh terhadap 

semua aspek kehidupan seseorang yang 

mengalaminya baik dari aspek personal, 

sosial, vokasional dan juga fisik. 

Terjadinya keadaan psikologis yang 

negatif pada panderita stroke tersebut 

disebabkan karena adanya perubahan pada 

Activities of Daily Living (ADL), misalnya 

dalam urusan rumah tangga,  pemenuhan 

kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan 

mobilisasi, dan juga kelelahan (Van Den 

Port, dalam Rohardija, Komariah & 

Adiningsih, 2012). 

Ketua umum Yayasan Stroke 

Indonesia sendiri berpendapat bahwa  

Insan Pasca Stroke (IPS) biasanya akan 

merasa rendah diri, emosinya tidak 

terkontrol dan selalu ingin diperhatikan 

sehingga menimbulkan self esteem yang 
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rendah pada seseorang dengan pasca 

stroke (Sudomo, dalam Yastroki, 2012).

Peran dan dukungan keluarga 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

proses rehabilitasi pada penderita stroke. 

B le iberg  (da lam Kap lan ,  1994) ,  

menyatakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa keluarga 

memainkan peranan yang sangat penting 

dalam hasil rehabilitasi pada penderita 

stroke, yaitu sebesar 80% - 90% perawatan 

kesehatan lebih diberikan oleh keluarga 

daripada oleh program pendukung 

formal. Hal ini disebabkan karena pada 

orang-orang yang mengalami stroke, 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari 

akan sangat tergantung pada orang lain, 

terutama keluarga terdekat dan juga 

lingkungan sosial di sekitar  (Taylor, 1998).

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Christine & Sri  Eka (2012) 

menunjukan hasil bahwa 60% penderita 

kanker payudara yang menjalani 

kemoterapi memiliki harga diri tinggi, hal 

ini disebabkan adanya dukungan yang 

diberikan oleh keluarga. Penelitian 

Rohardija, Komariah & Adiningsih (2012) 

juga mendukung pernyataan tersebut, 

bahwa keluarga memainkan peranan yang 

sangat penting bagi harga diri seseorang, 

dalam hal ini penderita stroke. Kedua 

penelitian tersebut menunjukan bahwa 

dengan adanya dukungan kelurga, dapat 

mempengaruhi harga diri seorang 

individu yang mengidap penyakit kronis.

TEORI 

Dewasa Madya

Masa dewasa madya atau usia 

setengah baya pada umumnya dipandang 

sebagai masa usia antara 40 sampai 60 

tahun. Usia dewasa madya dibagi menjadi 

dua, yakni usia madya dini yang dimulai 

dari usia 40-50 tahun dan usia madya 

lanjut yang dimulai dari usia 50-60 tahun 

(Hurlock, 1998).

Dewasa madya adalah masa dimana 

adanya perubahan-perubahan jasmani 

dan mental, pada usia 60 tahun biasanya 

terjadi penurunan kekuatan fisik, dan 

diikuti pula oleh penurunan daya ingat. 

Gallagher, Lachman, Lewkowctz, dan 

Peng (dalam Papalia, 2008), menjelaskan 

bahwa dewasa madya ditandai dengan 

tanggung jawab yang berat dan beragam, 

menuntut peran, tanggung jawab sebagai 

seorang yang menjalankan rumah tangga, 
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perusahaan, membesarkan anak, dan 

mulai menata karir yang baru.

Stroke

Stroke merupakan penyakit yang 

menyerang jaringan otak yang disebabkan 

berkurangnya aliran darah dan oksigen ke 

dalam otak. Berkurangnya aliran darah 

dan oksigen ini disebabkan karena adanya 

sumbatan, penyempitan, atau pecahnya 

pembuluh darah di dalam otak tersebut 

(Iskandar, 2011).

Sarafino (1998) menyebutkan 

bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

menyebabkan seseorang terserang stroke, 

faktor gaya hidup dan faktor biologis. 

Faktor gaya hidup bisa dikarenakan 

hipertensi, kurang berolah raga, kebiasaan 

merokok, minum alkohol dan makanan 

yang tidak sehat, sedangkan faktor 

biologis yang juga dapat menjadi 

penyebab seseorang terserang stroke bisa 

dikarenakan faktor genetik, jenis kelamin, 

dan juga tingginya sel darah merah 

(Sarafino, 1998).

Stroke dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu stroke hemoragik dan stroke 

iskemik. Stroke hemoragik disebabkan 

karena pecahnya pembuluh darah di 

dalam otak, sedangkan stroke iskemik 

disebabkan adanya penyumbatan yang 

terjadi di dalam otak (Iskandar, 2011).

Defisiensi yang dialami pada 

penderita stroke tersebut tergantung pada 

tipe stroke, lokasi kerusakan, penyebaran 

kerusakan dan lain-lain (Iskandar, 2011). 

Defisiensi yang paling sering dialami oleh 

penderita stroke adalah hilangnya fungsi 

motor pada satu bagian tubuh (paralysis) 

dan kesulitan berbicara (aphasis) 

(Lumbantobing, 2003). Defisiensi yang 

terjadi akibat stroke yang menyerang otak 

kiri meliputi fungsi-fungsi kognitif, yaitu 

bahasa, belajar, ingatan, dan persepsi. 

Gangguan pada proses kognitif ini dapat 

membuat penderita mengalami gangguan 

komunikasi yang disebut aphasia, yaitu 

kehilangan kemampuan bicara dan 

memahami kata-kata,  sedangkan 

gangguan yang terjadi pada otak kanan 

dapat menyebabkan individu yang 

mengalaminya akan mengalami masalah 

pada penglihatan (Sarafino, 1998).

Self Esteem

Minchinton (1993) menjelaskan 

bahwa self esteem merupakan penilaian 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Self 
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esteem merupakan tolak ukur harga diri 

seorang individu berdasarkan pada 

kemampuan penerimaan diri dan perilaku 

dirinya sendiri. Self esteem juga dapat 

diartikan sebagai sebuah rasa hormat dan 

menghargai diri sendiri atau apa yang 

seseorang rasakan mengenai dirinya 

berdasarkan pada keyakinan yang dirasakan 

seorang individu.

Minchinton (1993) menjelaskan 

bahwa self esteem bukan hanya sebuah sifat 

atau aspek tunggal saja, akan tetapi self 

esteem tersebut merupakan suatu perpaduan 

dari berbagai macam sifat dan perilaku 

seorang individu. Tiga aspek dalam self 

esteem menurut Minchinton (1993) yaitu, 

perasaan terhadap diri, perasaan terhadap 

hidup, dan bagaimana hubungan individu 

dengan orang lain.

Dukungan Sosial Keluarga

Sarafino (1998) menyatakan bahwa 

dukungan sosial adalah kenyamanan, 

perhatian, bantuan, dan penghargaan yang 

diberikan orang lain atau kelompok kepada 

individu, adanya dukungan sosial berarti 

adanya penerimaan dari orangtua  atau 

sekelompok orang terhadap individu yang 

menimbulkan persepsi dalam dirinya bahwa 

ia disayangi. Empat aspek di dalam dukungan 

sosial menurut Sarafino (1998) yaitu 

dukungan penghargaan,  dukungan 

instrumental, dukungan emosional dan 

dukungan informasional.

METODE

Sampel 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 30 orang penderita pasca 

stroke yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut., (1) Berusia dewasa madya, yaitu 

antara 40 hinga 60 tahun. (2) Derajat 

kecacatan yang dialami penderita pasca 

stroke tersebut antara tingkat 0-3. (3) 

Penderita pasca stroke tersebut masih 

menjalani rawat jalan ataupun terapi. (4) 

Penderita pasca stroke tersebut berada di 

Jakarta. (5) Tinggal bersama keluarga inti 

(conjugal). (6) Telah menikah dan memiliki 

anak.

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Terdapat 

dua alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu skala dukungan sosial 

keluarga dari Nina (2009) dan skala self 

esteem dari Idham (2011), yang telah peneliti 
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adaptasi dan sesuaikan dengan konteks 

penelitian ini. 

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian 

tentang uji korelasi (hubungan) yang 

memiliki tujuan untuk menguji secara 

empiris hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dan self esteem pada penderita 

pasca stroke. Penelitian ini menggunakan 

teknik uji Spearman’s Rank dengan bantuan 

program SPSS 21 for windows. 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi 

dengan metode Spearman’s Rank yang 

dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial keluarga terhadap 

tingkat self esteem pada penderita pasca 

stroke. Berikut adalah tabel hasil dari uji 

korelasi yang telah dilakukan:

Tabel 1.1: Hasil Uji Korelasi

DS SE

DS Correlation 

Coefficient

1.000
**

-.552

Sig. (2-tailed) . .002

N 30 30

SE Correlation 

Coefficient

**
-.552 1.000

Sig. (2-tailed) .002 .

N 30 30
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Berdasarkan hasil yang diperoleh di 

atas, maka dapat dijelaskan bahwa besar 

korelasi (r ) yang diperoleh sebesar -0.552. xy

Berdasarkan kekuatan hubungan korelasi, 

koefisien korelasi penelitian ini berada dalam 

rentang -1 – 1, yang berarti kekuatan 

hubungan antara variabel dukungan sosial 

dengan self esteem memiliki kekuatan yang 

cukup kuat. Nilai negatif menunjukan 

hubungan yang negatif antara variabel 

dukungan sosial terhadap self esteem, jadi 

semakin tinggi dukungan sosial keluarga 

yang diberikan, maka akan semakin rendah 

self esteem yang dimiliki subjek

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji hubungan atau 

korelasi yang dilakukan dengan metode 

Spearman’s Rank diketahui bahwa nilai 

signifikansi hasil uji korelasi sebesar 0,002. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi atau hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial keluarga dan self 

esteem pada penderita pasca stroke.

Hasil penelitian ini menunjukan hasil 

yang searah dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rohadirja, Komariah & 

A d i n i n g s i h  ( 2 0 1 2 ) ,  5 3 , 3 3 %   y a n g  

menyebutkan bahwa penderita stroke yang 

memiliki konsep diri positif itu disebabkan 

oleh perasaan dihargai, dicintai, dan 

mendapatkan dukungan dari keluarganya 

sendiri. Salah satu sub-variabel yang diteliti 

tersebut adalah harga diri, yang menunjukan 

bahwa terdapat 56,67% subjek yang memiliki 

harga diri positif.

Penelitian ini memiliki korelasi 

negatif, yaitu sebesar -0.552. Juairiani (2006) 

mengatakan, bahwa bentuk dukungan yang 

berlebihan dan tidak tepat justru akan 

meningkatkan stress pada diri individu yang 

m e n e r i m a  d u k u n g a n .  H a l  i n i  

memperlihatkan bahwa dukungan sosial 

ternyata tidak hanya memberikan efek positif 

dalam mempengaruhi kejadian dan efek 

stres, akan tetapi ada juga efek negatif yang 

bisa muncul.

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara dukungan 

sosial terhadap self esteem pada penderita 

pasca stroke, oleh karena itu yang perlu 

diperhatikan, untuk membuat penderita 

pasca stroke memiliki harga diri atau self 

esteem yang baik, keluarga memainkan 

peranan yang sangat penting. Peranan 

keluarga dalam merawat penderita, akan 
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sangat berpengaruh kepada bagaimana 

seseorang dengan stroke memandang 

keberhargaan dirinya sendiri.

Shindy Okthavia. W

JURNAL Psikologi Pendidikan dan Perkembangan
Volume 3, No. 2, Agustus 2014

117



DAFTAR PUSTAKA

Christine, H., & Sri, E. (2012). Dukungan Keluarga dan Harga Diri Pasien Kanker Payudara di RSUP H. 
A d a m  M a l i k  M e d a n .  D i a k s e s  p a d a  1 2  D e s e m b e r ,  2 0 1 3  d a r i :  
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved

Departemen Kesehatan Indonesia. (2013). Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyebab Kematian 
Terbanyak di Indonesia. Depkes RI [on-line]. Diakses pada 20 Juni 2013 dari: 
http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1637penyakit-tidak-menular-ptm 

Hurlock, E.B. (1998). Perkembangan Anak. Alih bahasa oleh Soedjarmo & Istiwidayanti. Jakarta: 
Penerbit Erlangga.

Iskandar, J. (2011). Stroke, Waspadai Ancamannya. Jakarta: Andi Publisher

Junaidi, I. (2006). Stroke A-Z. PT :Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Kaplan, R.M., Sallis, J.F., & Patterson, T.L. (1993). Health and Human Behaviour. USA: McGraw-Hill, 
Inc.

Riskesdas. (2007). Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.

Rohardija, R., Komariah, M., & Dian, A. (2012). Konsep Diri Pada Pasien Stroke Ringan di Poliklinik 
S a ra f  R S U D  S u m e d a n g.  D i a k s e s  p a d a t a n g g a l  23  O k to b e r 2 0 1 2  d a r i :  
http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/615/669

Lumbantobing. (2003). Stroke Bencana Peredaran Darah di Otak, Jakarta: FKUI.

Medica Store. (2013). Stroke Pembunuh No.3 di Indonesia. Medica [on-line] Diakses Pada Tanggal 23 
Oktober 2012 dari:  http://medicastore.com/stroke/Stroke_Pembunuh_No_3_di_

Minchinton, J. (1993). Maximum Self Esteem: The Hand Book For Reclaiming Your Sense Of Self Worth. 
Kuala Lumpur: Golden Books Center Sdn, Bhd.

Nina, M. (2009). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dari Keluarga dan Motivasi Bertahan Hidup Pada 
Pasien Kanker Usia Dewasa Madya Yang Menjalani Perawatan Paliatif. Skripsi (tidak 
diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Idham, K. (2011). Pengaruh Self Esteem dan Dukungan Sosial Terhadap Optimisme Hidup Penderita 
HIV/Aids. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Syarif Hidayatullah.

Papalia, D.E. 2008. Human Development. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sarafino, P.E. (1998). Health Psychology: Biopsychological Interactions(3rd ed.). John Wiley & Sons Inc.

Taylor, S.E. (1991). Health Psychology (second edition). USA: Mc Graw-Hill, Inc.

Taylor, S.E. (1995). Health Psychology 3rd Edition. Singapore : Mc. Graw Hill.

Vitahealth. (2003). Stroke, Jakarta : Gramedia.

Yastroki. (2012). Tahun 2020, Penderita Stroke Meningkat 2 Kali. Yayasan Stroke Indonesia [on-line]. 
Diakses Pada 14 Maret 2013 dari: http://www.yastroki.or.id/read.php?id=319

Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Terhadap 
Tingkat Self Esteem Pada Penderita Pasca Stroke

118 JURNAL Psikologi Pendidikan dan Perkembangan
Volume 3, No. 2, Agustus 2014

http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1637penyakit-tidak-menular-ptm
http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/615/669
http://medicastore.com/stroke/Stroke_Pembunuh_No_3_di_Indonesia.php

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

