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HUBUNGAN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT DENGAN 

PSYCHOLOGICAL DISTRESS PADA PENDERITA PENYAKIT KANKER 

 

Windi Maryanti 

windimaryanti8@gmail.com 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perceived social 

support dengan psychological distress pada penderita penyakit kanker. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain korelasional. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

kriteria responden yang dipilih antara lain pasien dengan diagnosa kanker dan 

masih menjalani perawatan pengobatan atau pemulihan di rumah sakit. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini 145 orang subjek. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Multidimentional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) untuk mengukur perceived social support, dan Hopkins Symptom 

Checklist – 25 (HSCL 25) untuk mengukur psychological distress. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan Pearson product moment. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perceived 

social support dengan psychological distress pada penderita penyakit kanker. Hal 

ini dapat terjadi karena psychological distress tidak hanya dipengaruhi oleh 

perceived social support, tetapi juga faktor-faktor lain. 

 

Kata kunci: Kanker,perceived social support, psychological distress 
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HUBUNGAN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT DENGAN 

PSYCHOLOGICAL DISTRESS PADA PENDERITA PENYAKIT KANKER 

 

Windi Maryanti 

windimaryanti8@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between perceived social support with 

psychological distress in cancer patients. The method used in this research is 

quantitative with correlational design. The sampling technique used was purposive 

sampling with the criteria selected respondents include patients with a diagnosis of 

cancer and still undergoing treatment or recovery treatment at the hospital. The 

number of samples in this study were 145 subjects. The instruments used in this 

study were the Multidimentional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) to 

measure perceived social support, and the Hopkins Symptom Checklist - 25 (HSCL 

25) to measure psychological distress. Data were analyzed using Pearson product 

moment. The results showed that there was no significant relationship between 

perceived social support and psychological distress in cancer patients. This can 

occur because psychological distress is not only influenced by perceived social 

support, but also other factors. 

 

Keywords: Cancer, perceived social support, psychological distress. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit kronis mengacu pada gangguan tubuh atau kesehatan 

jangka panjang, yang berkaitan dengan penyakit menular atau tidak 

menular, sindrom, dan disorder. Hal ini merupakan pengalaman yang 

mengganggu, tidak menyenangkan, dan tidak diinginkan secara fisik 

maupun mental (Martin, 2007). 

Pernyakit kronis terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular 

(communicable) dan penyakit tidak menular (non-communicable).  

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit tidak menular 

di Indonesia mengalami peningkatan dibandingan dengan Riskesdas tahun 

2013, salah satunya adalah penyakit kanker. Prevalensi kanker di Indonesia 

meningkat dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 

penduduk pada tahun 2018. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berada 

pada urutan 8 di Asia Tenggara dengan angka kejadian penyakit kanker 

tertinggi (136.2/100.000 penduduk) (Kemenkes, 2019). Kenaikan 

prevalensi penyakit kanker berkaitan dengan pola hidup seperti aktivitas 

fisik, kurangnya konsumsi buah dan sayur, konsumsi minuman alkohol, dan 

merokok (Riskesdas, 2018). Penyakit kanker ini timbul akibat pertumbuhan 

tidak normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker 

(Kemenkes, 2015). Selain dapat menyebabkan kematian, penyakit kronis 
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seperti kanker juga memberikan dampak dan keterbatasan bagi 

penderitanya.  

Penderita penyakit kronis lebih memiliki peluang untuk mengalami 

ketergantungan terhadap bantuan dari orang lain. Kondisi ini 

mengindikasikan ketidakmaksimalan pengidap penyakit kronis dalam 

menjalani aktivitasnya (Hamzah, Dewi, & Suparno, 2014). Keterbatasan 

dan pelemahan kondisi tubuh (kecacatan, nyeri, perubahan penampilan) 

memiliki konsekuensi umum yang menghasilkan stres (Verhaak, Heijmans, 

Peters, & Rijk, 2005). Penelitian Widagdo dan Besral (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan penyakit kronis (kanker, tuberculosis paru, 

hepatitis, jantung, diabetes mellitus, dan stroke) dan faktor risiko lain 

dengan gangguan mental emosional, apabila individu menderita penyakit 

kronis, maka semakin besar juga risiko individu tersebut untuk mengalami 

gangguan mental emosional. Widagdo dan Besral (2013) juga 

menambahkan bahwa tingginya tingkat risiko gangguan mental emosional 

pada individu yang menderita penyakit kronis, kemungkinan terjadi karena 

individu merasa kekuatan fisiknya terancam sebagai akibat dari gangguan 

atau keterbatasan fisiologis sehingga fungsi sosialnya juga mengalami 

penurunan.  

Selain mengalami keterbatasan fisiologis dan penurunan fungsi 

sosial, penderita penyakit kronis khususnya kanker, juga dapat mengalami 

permasalahan yang berkaitan dengan finansial. Pengobatan kanker yang 

relatif mahal dan berlangsung lama membutuhkan banyak biaya, yang 
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secara langsung dapat mengubah ekonomi keluarga penderita kanker serta 

menimbulkan kecemasan tersendiri bagi penderita kanker (Prastiwi, 2012). 

Pada tingkat keterbatasan fungsional yang menimbulkan dampak sosial, 

relasional atau material tersebut, pada akhirnya dapat meyebabkan penderita 

kanker mengalami psychological distress (Verhaak et al, 2005).  

Psychological distress merupakan keadaan penderitaan emosional 

yang ditandai dengan gejala depresi (misal; kehilangan minat, kesedihan, 

keputusasaan) dan kecemasan (misal; gelisah, perasaan tegang) (Mirowsky 

& Ross, 2003). Psychological distress berhubungan dengan penyakit kronis 

sehingga penting untuk fokus pada kebutuhan sosio-emosional pasien yang 

kronis karena mereka sudah menghadapi penderitaan yang sangat buruk 

(Sohail, Yasin, & Ahmad, 2017).  

Menurut Ng, et al., (2015) penderita penyakit kanker diketahui 

menderita tingkat psychological distress yang tinggi sejak awal diagnosa 

penyakit. Hal ini terkait dengan ketakutan dan ketidakpastian terhadap 

penyakit dan perawatannya. Pasien kanker juga mengalami perjalanan 

kecemasan yang fluktuatif selama fase diagnosis dan pengobatan. Selain itu, 

dari saat diagnosis, pasien kanker mengalami berbagai jenis tekanan mental 

dan adaptasi untuk proses pengobatan kanker termasuk penyelidikan 

penyakit, menunggu hasil, perencanaan operasi, kemoterapi, terapi hormon, 

radioterapi dan pemulihan (Ng, et al., 2015). Hasil penelitian Widiyono 

(2017) menunjukkan bahwa sebanyak 25,71% pasien kanker mengalami 

depresi ringan, 45,71% mengalami depresi sedang; dan 28,58% mengalami 
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depresi berat, hal ini berkaitan dengan kondisi sakit yang mereka alami 

sehingga menyebabkan mereka mengalami kecemasan dan depresi. Hamer, 

Chida, dan Molloy (2009) menyebutkan bahwa psychological distress yang 

ditandai dengan kecemasan dan depresi terkait dengan peningkatan 

mortalitas pada individu yang memiliki riwayat kanker, psychological 

distress juga menjadi prediktor kematian pasien kanker, terutama pada 

kanker paru-paru. Oleh karena itu, pasien penderita kanker memerlukan 

bantuan dukungan sosial untuk tetap berpikir positif akan keadaan dirinya 

sehingga mampu menurunkan kecemasan, depresi dan ketidakberdayaan 

(Nurjanah & Fourianalistyawati, 2013).  

Menurut Madani, Pourmemari, Moghimi dan Rasvand (2018) 

Ketersediaan dukungan sosial dianggap sebagai sumber daya koping yang 

signifikan yang dapat membantu pasien bertahan hidup dengan kanker, serta 

mengatasi banyak tekanan yang datang dengan penyakit dan perawatannya. 

Selain itu, dukungan sosial juga dapat mengurangi ketegangan, 

meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, meningkatkan status kesehatan, 

dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Madani, et al., 2018). Dukungan 

sosial dapat dikarakteristikkan sebagai sumber daya koping yang tepat 

untuk mengurangi efek psikologis negatif dari stresor yang ada dan 

memiliki efek penting pada prognosis penyakit kronis (Gunduz, Unsen, & 

Atar, 2018).  

Terdapat dua jenis subkelompok dukungan sosial yaitu perceived 

social support dan received social support. Received social support adalah 
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jumlah aktual dukungan yang diterima individu ketika menghadapi stres, 

sementara perceived social support adalah pemikiran individu bahwa 

dukungan tersebut tersedia jika diperlukan. Dari dua konstruksi dukungan 

sosial ini, hanya perceived social support yang dianggap secara konsisten 

terkait dengan kesehatan (Haber, Cohen, & Lucas, 2007).  

Menurut Rodriguez dan Cohen (dalam Lourel, 2013) perceived 

social support membantu untuk meningkatkan persepsi individu tentang 

kemampuannya dalam mengatasi peristiwa yang menimbulkan stres. 

Perceived social support dapat memainkan peran antara reaksi stres dan 

stresor serta proses patologi (psikologis atau fisik) dengan mengurangi atau 

menghilangkan reaksi stres serta memperkuat upaya coping. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Roohafza, Afshar, Keshteli dan Narg (2014) yang 

menyatakan bahwa perceived social support memiliki peran protektif untuk 

masalah psikologis (depresi dan kecemasan) dengan mengurangi persepsi 

akan situasi yang mengancam dan meningkatkan keyakinan bahwa sumber 

dukungan sosial tersedia.  

Sumber percieved social support ini dapat berasal dari keluarga, 

teman, dan orang yang dianggap spesial/significant others (Zimet, Dahlem, 

Zimet , & Farl, 1988). Kekuatan dukungan sosial yang berasal dari relasi 

yang terdekat merupakan salah satu proses psikologis yang dapat menjaga 

perilaku sehat dalam diri seseorang. Dukungan yang bersumber dari 

keluarga (misal: pasangan, anak, orangtua, dan saudara) juga dapat 

mengurangi kecemasan pasien terhadap perasaan kehilangan atau 
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ditinggalkan dan ditelantarkan oleh anggota keluarga (Nurjanah & 

Fourianalistyawati, 2013). Dukungan bagi pasien yang bersumber dari 

lingkungan sosial, terutama keluarga, akan membuat pasien merasa 

diperhatikan dan tidak sendirian dalam menjalani kemoterapi sehingga akan 

menjadi kekuatan bagi pasien dalam menjalani rangkaian proses kemoterapi 

(Kirana, 2017). 

Penelitian pada pasien penyakit kronis seperti kanker, hepatitis, 

penyakit jantung koroner dan diabetes di Pakistan menunjukkan bahwa 

perceived social support berhubungan signifikan ke arah negatif dengan 

psychological distress maupun physical distress yang dihubungkan dengan 

kecemasan akan kematian dan keyakinan tentang apa yang akan terjadi 

setelah kematian (Khawar, Aslam, & Aamir, 2013). Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Madani et al (2018) yang menyatakan bahwa percieved 

social support yang tinggi berhubungan dengan tingginya harapan hidup 

pasien kanker, dimana harapan hidup yang tinggi tersebut dapat 

meningkatkan status psikologis pasien kanker. 

   Pasien dengan percieved social support memiliki kualitas hidup 

yang lebih tinggi dan psychological distress yang lebih rendah (Nevo, et al., 

2018). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Yoo, et al (2017) yang 

menunjukkan bahwa perceived social support yang rendah berhubungan 

dengan gejala depresi yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang rendah pada 

pasien kanker maupun pada populasi secara umum. Ketersediaan dukungan 

sosial yang dipersepsikan oleh individu selama periode sakit, terkait dengan 
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hasil adaptasi yang lebih baik, seperti kualitas hidup yang lebih tinggi, 

gejala depresi yang lebih rendah, atau penerimaan hidup yang lebih tinggi 

dengan penyakit (Pałkowska, et al., 2016).  

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang berhubungan 

dengan dukungan sosial dan psychological distress pada pasien kanker 

sebelumnya (Sauer, Weis, Faller, & Junne, 2019; Khawal, et al 2013) adalah 

penelitian ini lebih berfokus pada psychological distress yang berupa 

depresi dan kecemasan. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada bentuk-

bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada pasien, dalam penelitian ini 

peneliti akan memfokuskan pada persepsi dukungan sosial pasien yang 

berasal dari 3 sumber utama. Bukan hanya pada keluarga, penelitian ini juga 

akan mengukur sumber dukungan sosial yang berasal dari teman maupun 

significant others.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa ketika individu 

menderita penyakit kanker, mereka memiliki kecenderungan untuk 

mengalami psychological distress dengan gejala kecemasan maupun 

depresi, perceived social support dapat membantu individu dalam 

mengurangi gejala psychological distress yang dialami. Atas dasar tersebut, 

peneliti ingin mengetahui “Hubungan Perceived Social Support dengan 

Psychological Distress pada Penderita Penyakit Kanker” 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan perceived social support dengan 

psychological distress pada penderita penyakit kanker? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan perceived social support dengan psychological 

distress pada penderita penyakit kanker. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan wawasan dalam mengembangakan ilmu psikologi, 

khususnya pengembangan terkait hubungan antara perceived social 

support dengan psychological distress pada penderita penyakit kanker. 

Serta dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hubungan antara perceived 

social support dengan psychological distress pada penderita penyakit 

kanker. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

secara langsung bagi masyarakat khususnya caregiver seperti keluarga, 

teman, maupun significant others penderita penyakit kronis khususnya 

kanker, agar menyediakan dukungan sosial sehingga penderita penyakit 
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kanker memiliki persepsi dukungan sosial yang tinggi dan positif 

sehingga dapat mengurangi psychological distress yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Psychological Distress 

a. Definisi 

Psychological distress dapat diartikan sebagai keadaan 

depresi dan kecemasan subyektif yang tidak menyenangkan, yang 

keduanya memiliki manifestasi emosi dan fisiologis (Mirowsky & 

Ross, 2003). Mirowsky dan Ross (2003) juga menambahkan bahwa 

psychological distress merupakan keadaan penderitaan emosional 

yang ditandai dengan gejala depresi (misal; kehilangan minat, 

kesedihan, keputusasaan) dan kecemasan (misal; gelisah, perasaan 

tegang). Ketika membicarakan tentang psychological distress, hal 

tersebut akan mengacu pada gejala depresi dan anxiety (Mirowsky 

& Ross, 2003). 

Dua sampel normatif utama untuk pengukuran psychological 

distress telah dikembangkan di sekitar gangguan neurologis dengan 

manifestasi gejala primer depresi dan kecemasan (Derogatis, 

Lipman, Rickels, Unlenhuth, & Covi, 1974). Awalnya dalam 

pengukuran psychological distress terdapat 5 dimensi utama yang 

mendasari yaitu gejala somatization, obsessive-compulsive, 
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interpersonal sensitivity, anxiety dan depression (Uhienhuth, 

Rickcls, Fisher, Park, Lipman, & Mock, 1966). Namun, depresi dan 

kecemasan merupakan dua konstruk paling penting dalam 

psikopatologi, dan skala yang bertujuan untuk mengukur 

simptomatologi psikologis harus merepresentasikan pengukuran 

yang dapat mewakili kedua konstruk ini (Derogatis & Cleary, 1977). 

Kecemasan dan depresi juga merupakan bentuk psikopatologi yang 

paling sering ditemui pada populasi pasien non-psikiatris (Winokur, 

Winokur, Rickels, & Cox, 1984).   

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa psychological distress merupakan keadaan emosional yang 

tidak menyenangkan disebabkan oleh suatu stressor tertentu, pada 

umumnya ditandai dengan gejala depresi dan kecemasan serta 

menimbulkan dampak yang merugikan secara emosional maupun 

fisiologis.  

b. Dimensi 

1) Depresi 

Depresi merupakan salah satu dimensi terpenting dari 

Psychological distress. Depresi adalah perasaan sedih, 

kehilangan semangat, kesepian, putus asa, atau tidak berharga, 

berharap mati, sulit tidur, menangis, merasa segala sesuatu 

adalah sebuah usaha dan merasa tidak dapat melanjutkannya 

(Mirowsky & Ross, 2003). Dimensi depresi mencerminkan 
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rentang yang luas dari orang-orang dengan sindrom depresi 

klinis. Gejala mood dan pengaruh dysphoric diwakili dengan 

tanda-tanda seperti penarikan minat hidup, kurangnya motivasi, 

dan kehilangan energi vital. Perasaan keputusasaan dan kesia-

siaan serta korelasi kognitif dan somatik lainnya juga termasuk 

(Derogatis et al, 1974). Depresi serupa dengan keadaan kronis, 

Psychological stress yang parah, dan banyak sistem biologis 

yang terlibat dalam respon stres tidak teratur pada pasien depresi 

terlepas dari apakah mereka memiliki penyakit atau tidak (Fink, 

2007).  

2) Anxiety (kecemasan) 

Kecemasan ditandai dengan kondisi tegang, gelisah, 

khawatir, mudah tersinggung, dan takut (Mirowsky & Ross, 

2003). Dimensi kecemasan ini terdiri dari serangkaian gejala dan 

perilaku yang terkait secara klinis dengan manifestasi 

kecemasan yang tinggi. Indikator umum seperti gelisah, 

kegugupan, dan ketegangan, tanda-tanda somatik tambahan, 

misalnya gemetaran juga bisa termasuk indikator (Derogatis et 

al, 1974).  

c. Faktor yang mempengaruhi Psychological distress 

Tingkat Psychological distress dapat disebabkan oleh dua 

pengaruh, yaitu: intrapersonal, seperti sifat-sifat kepribadian dan 

pengaruh situasional, seperti peristiwa dalam hidup (Matthews, 
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2000). Faktor situasional dari lingkungan yang mendorong 

Psychological distress misalnya peristiwa traumatis, faktor fisik 

seperti suara keras, faktor sosial seperti kritik oleh orang lain, dan 

kesehatan yang buruk (Matthews, 2000). Namun secara spesifik 

Matthews mengelompokkan faktor situasional sebagai berikut: 

1) Faktor Fisiologis 

Studi mengenai distress fisiologis berfokus utama pada 

mekanisme otak yang memiliki output dan pengaruh negatif. 

Misalnya, kerusakan pada amigdala dapat memicu responsifitas 

emosional yang ekstrem. Pada manusia, kerusakan pada lobus 

frontal dapat memicu sindrom disinhibisi di mana gangguan 

respons emosional disertai oleh hilangnya kontrol perilaku. 

Perbedaan emosi negatif dapat dikendalikan oleh sistem otak 

yang berbeda. Distress umum terkait dengan sistem yang 

didukung oleh berbagai struktur otak termasuk korteks 

prefrontal kanan dan amigdala, namun kecemasan dan depresi 

memiliki perbedaan sistem frontal. Kecemasan berhubungan 

dengan peningkatan aktivitas anterior kanan dan depresi 

berhubungan untuk meningkatkan aktivitas frontal kanan 

(Matthews, 2000).  

2) Faktor Kognitif 

Dampak psikologis dan fisiologis yang ditimbulkan stresor 

dimoderasi oleh keyakinan dan harapan individu tersebut. 
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Suasana hati yang negatif dapat disebabkan oleh teknik sugestif 

seperti merefleksikan peristiwa secara negatif atau membuat 

pernyataan bahwa seseorang tidak bahagia. Kecemasan bisa 

terjadi berhubungan dengan bagaimana individu menilai 

ancaman dan ketidakpastian, serta depresi berhubungan dengan 

kemalangan pribadi yang tidak dapat dikendalikan (Matthews, 

2000). 

3) Faktor Sosial 

Gangguan hubungan sosial yang terkait dengan kehilangan 

orang yang disayangi, perselisihan dalam perkawinan, peristiwa 

traumatis, dan pengangguran merupakan sebagian faktor yang 

paling berpotensi untuk menimbulkan distress. Sebaliknya, 

ketersediaan dukungan sosial sering berfungsi untuk 

meringankan respons stress. Distress dapat tercerminkan dari 

percakapan individu mengenai masalah mereka dan interaksi 

interpersonal mereka dalam konteks sosial dan budaya 

(Matthews, 2000).  

2. Perceived Social Support 

a. Definisi 

Social support adalah berbagai segi konstruk yang 

mencakup beragam pengertian seperti luasnya sosial jaringan, 

penyediaan dukungan instrumental, dan persepsi akan kecukupan 

dukungan sosial (Zimet & Mitchell, 2000).  Perceived social 
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support mengacu pada keyakinan individu bahwa dukungan sosial 

tersedia dan memberikan apa yang dianggap dibutuhkan oleh 

individu tersebut (Barrera, 1986). Sejalan dengan pendapat Loopez 

& Cooper (2011), mereka mengatakan bahwa perceived social 

support merupakan penilaian kognitif individu tentang dukungan 

untuk mendorong coping dan dengan demikian dapat mengurangi 

efek negatif stres.  

Pengukuran perceived social support fokus pada suatu 

penilaian individu tentang ketersediaan dan/atau kecukupan 

dukungan yang dapat berasal dari keluarga, teman, dan orang yang 

dianggap spesial/significant others (Zimet, Dahlem, Zimet , & Farl, 

1988). Meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang bias pelaporan 

diri yang potensial dari responden, perceived social support 

biasanya telah ditemukan memiliki hubungan yang kuat dengan 

pengurangan stres dan psychological distress, serta peningkatan 

kesejahteraan (Lopez & Cooper, 2011). Zimet, et al (1988) juga 

mengemukakan bahwa kecukupan perceived social support terkait 

langsung dengan tingkat keparahan gejala psikologis dan fisik yang 

dilaporkan serta dapat bertindak sebagai penyangga antara kejadian 

dan gejala stres dalam kehidupan.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa perceived social support adalah persepsi individu mengenai 
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dukungan sosial yang tersedia ketika individu tersebut 

membutuhkan.  

b. Sumber 

Zimet, et al (1988) telah menemukan dan mengidentifikasi 

sumber perceived social support yang memiliki validitas yang kuat, 

yaitu: 

1) Keluarga 

Keluarga merujuk pada ibu, ayah, kakak/adik, atau anak, arti 

dari keluarga dapat tergantung pada umur individu tersebut, 

status pernikahan, dan jumlah anak. 

2) Teman 

Teman dapat merujuk pada teman kuliah, teman kerja, teman 

yang berasal dari suatu kelompok sosial yang sama, dan lain 

sebagainya.  

3) Significant Others 

Aitem yang mengukur dukungan dari significant others 

merujuk pada “orang spesial” yang mungkin diartikan berbeda-

beda oleh setiap orang, misalnya pacar, guru, konselor, dan lain-

lain. 

c. Dimensi 

Zimet, et al (1988) mengeksplorasi beberapa hipotesis dan 

dimensi penting sehubungan dengan masalah terkait dan termasuk 

pertanyaan tentang bagaimana perceived social support berjalan: 
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1) Direct effect versus buffering  

Perceived Social Support dapat menghasilkan efek dan 

manfaat secara langsung, terlepas dari tingkat stres atau 

gangguan dalam kehidupan seseorang. Selain itu, dukungan 

sosial juga bertindak terutama sebagai penahan, yang 

melindungi individu dari efek berbahaya stres. 

2) The nature of the support 

Dukungan sosial memiliki peran utama sebagai "bantuan 

koping". Dampak buruk secara khusus dari situasi stres dapat 

berubah ketika orang lain membantu individu mengubah situasi 

tersebut, mengubah perspektif/makna yang dimiliki, dan 

mengubah respons afektif individu terhadap pemicu stres. 

Dengan meningkatkan self esteem dan rasa kontrol terhadap 

lingkungan, dukungan sosial membantu menumbuhkan 

pengalaman emosional positif, sehingga mengurangi efek 

negatif dari stres. Dukungan instrumental konkret oleh orang 

lain dan sedikit dukungan emosional yang konkret serta 

peningkatan self esteem menjadi aspek penting dari fungsi 

dukungan sosial. 

3) Curative effect of support  

Dukungan sosial dikonseptualisasikan sebagai faktor positif 

yang membantu dalam pemeliharaan kesehatan maupun dalam 

pemulihan penyakit. Dengan meningkatkan self-esteem dan 
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perasaan positif, dukungan sosial dapat secara tidak langsung 

memperkuat sistem kekebalan tubuh, dengan demikian dapat 

mempercepat pemulihan dari penyakit dan mengurangi 

kerentanan terhadap penyakit. Hubungan yang supportive 

dengan orang lain juga dapat membantu dalam pemeliharaan 

kesehatan dan pemulihan dengan membantu mempromosikan 

perilaku sehat (misal; kepatuhan terhadap perawatan kesehatan 

yang ditentukan, penghentian merokok, dan lain-lain). 

4) Enhance health 

Banyak peneliti telah menemukan bahwa perceived social 

support menjadi prediktor kondisi psikologis yang lebih baik 

daripada dukungan sosial yang diukur secara obyektif. Sistem 

dukungan sosial dan kepuasan dengan dukungan yang diterima 

adalah dua dimensi berbeda dari dukungan sosial, yang masing-

masing secara mandiri memiliki peran penting dalam hal 

mengatasi stres. Beberapa penelitian telah menemukan 

hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dan 

keadaan psikologis seperti depresi dan kecemasan. 

3. Penyakit Kanker 

Kanker adalah istilah umum untuk sekelompok besar 

penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal di luar batas 

biasanya yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang 

berdekatan dan/atau menyebar ke organ lain. Kanker adalah 
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penyebab kematian nomor dua di dunia dan diperkirakan mencapai 

9,6 juta kematian pada tahun 2018 (WHO, 2018). Penyakit kanker 

dapat menimbulkan perubahan signifikan secara fisik maupun psikis 

individu, seperti kekhawatiran, kesedihan, ketakutan akan masa 

depan dan kematian, serta faktor ekonomi karena biaya 

pengobatannya (Prastiwi, 2012). 

 

B. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Diagnosis dan pengobatan kanker adalah peristiwa yang sangat 

menegangkan yang menimbulkan psychological distress pada sejumlah 

besar pasien kanker. Psychological distress biasanya didefinisikan sebagai 

keadaan penderitaan emosional yang ditandai oleh gejala depresi dan 

kecemasan (Kim, Kim, Song, & Kim, 2017). Sejak saat diagnosis, pasien 

kanker mengalami berbagai jenis tekanan mental dan adaptasi untuk proses 

pengobatan kanker termasuk saat penyelidikan penyakit, menunggu hasil, 

perencanaan operasi, kemoterapi, terapi hormon, radioterapi dan pemulihan 

(Ng, et al., 2015). Masalah-masalah lain yang dialami pasien kanker 

termasuk kurangnya efek terapeutik terhadap pengobatan, ketakutan, dan 

Perceived Social 

Support 

 

Perceived Social 

Support 

 

Psychological Distress 
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kecemasan yang disebabkan oleh kemungkinan kambuhnya penyakit, 

tingginya biaya pengobatan, efek samping dari pengobatan (kemoterapi, 

dan radioterapi sering memiliki efek samping yang menyakitkan dan 

menstigmatisasi), dapat mengurangi harapan hidup dan menimbulkan 

physical serta psychological distress (Madani, et al., 2018). Pencegahan 

atau pengurangan penderitaan psikologis pada pasien kanker seperti depresi 

dan kecemasan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan perceived 

social support (Ng, et al., 2015). 

Yilmas, Piyal, dan Akdul (2017) mengemukakan bahwa perceived 

social support pada pasien kanker secara langsung dikaitkan dengan 

kesehatan mental dan kualitas hidup pada pasien kanker. Percieved social 

support memiliki peran protektif untuk masalah psikologis (depresi dan 

kecemasan) dengan mengurangi persepsi akan situasi yang mengancam dan 

meningkatkan keyakinan bahwa sumber dukungan sosial tersedia 

(Roohafza, Afshar, Keshteli, & Narg, 2014) sehingga secara positif dapat 

meningkatkan pemulihan pasien dari penyakit (Gunduz, Unsen, & Atar, 

2018). Perceived social support yang lebih tinggi pada gilirannya juga 

memiliki efek perlindungan yang lebih kuat pada gejala depresi pada pasien 

kanker (Yoo et al., 2017).  

Perceived social support yang memadai dikaitkan dengan persepsi 

stres yang lebih rendah dan penurunan gejala depresi dan kecemasan (Fong, 

2015). Sebaliknya, perceived social support yang rendah dikaitkan dengan 

gejala depresi yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang rendah pada pasien 
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kanker (Yoo et al, 2017). Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis 

mengasumsikan bahwa perceived social support memiliki hubungan 

dengan psychological distress pada pasien yang menderita penyakit kanker. 

 

C. Hipotesis  

Ha: Terdapat hubungan signifikan antara perceived social support dengan 

psychological distress pada penderita penyakit kanker. 

H0: Tidak terdapat hubungan signifikan antara perceived social support 

dengan psychological distress pada penderita penyakit kanker. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan korelasional karena bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel perceived social support dengan 

psychological distress pada penderita penyakit kanker.  

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Perceived social support 

Perceived social support adalah keyakinan individu mengenai 

dukungan sosial yang tersedia ketika individu tersebut membutuhkan, 

yang dapat berasal dari keluarga, teman, dan orang yang dianggap 

spesial.  

2. Psychological distress 

Psychological distress adalah keadaan emosional yang tidak 

menyenangkan disebabkan berbagai faktor maupun stressor tertentu 

seperti sifat kepribadian dan peristiwa dalam hidup meliputi peristiwa 

traumatis, kondisi ekonomi, dan kondisi kesehatan yang buruk.  Pada 

umumnya psychological distress ditandai dengan gejala depresi dan 
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kecemasan serta dapat menimbulkan dampak yang merugikan secara 

emosional maupun fisiologis. 

 

C. Responden Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita penyakit 

kanker yang ada di Kota Malang. 

2. Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan 

software G.Power versi 3.1 dengan effect size medium (0,3) dan alpha 

error probability 0,05, serta power sebesar 0,95. Jumlah sampel 

minimal yang dihasilkan adalah 134 orang, peneliti menggunakan 

sampel sebanyak 145 orang.  

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling dengan metode purposive sampling karena 

responden yang diperlukan memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Pasien dengan diagnosis kanker  

2. Masih menjalani perawatan pengobatan atau pemulihan di 

rumah sakit.  
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D. Instrumen Penelitian 

1. Perceived social support  

Perceived social support diukur dengan menggunakan skala 

Multidimentional Scale of Perceived Social Support yang disusun oleh 

Zimet, et al (1988) dan telah diadaptasi dalam Bahasa Indonesia oleh 

Zahra (2017). Skala terdiri dari 12 aitem yang mengukur 3 sumber 

perceived social support yaitu keluarga, teman, dan significant others. 

Masing-masing reliabilitas sub skala adalah 0.91, 0.87, dan 0.85, 

reliabilitas total ketiganya adalah 0.88 (Zimet, et al., 1988). Reliabilitas 

terakhir skala adalah 0,91 pada sampel responden penyakit kronis 

(Maria, Vellone, Durante, Bia, & Matarese, 2018). Seluruh aitem dinilai 

menggunakan 4 poin skala Likert, mulai dari 1 “Sangat tidak setuju”, 2 

“Tidak Setuju”, 3 “Setuju”, dan 4 “Sangat setuju”. Hasil tryout terpakai 

dengan corrected item total correlation menggunakan software SPSS 

version 25.0, menunjukkan bahwa tidak terdapat item yang gugur, dan 

reliabilitas cornbach alpa sebesar 0,853. 

      Tabel 1.  

      Blueprint Skala MSPSS 

Dimensi Aitem 

Keluarga 

Teman 

Significant Others 

Total 

3, 4, 8, 11 

6, 7, 9, 12 

1, 2, 5, 10 

12 
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2. Psychological distress 

Psychological distress diukur dengan menggunakan skala Hopkins 

Symptom Checklist – 25 (HSCL 25) yang telah diadaptasi dalam 

Bahasa Indonesia oleh Turnip (2007). Skala ini terdiri dari 25 aitem, 

dimana 10 aitem untuk mengukur kecemasan dan 15 aitem lainnya 

untuk mengukur depresi. HSCL 25 memiliki reliabilitas sebesar 0.941 

dengan subjek mahasiswa dan masyarakat umum (Puspitasari, 2019). 

Keseluruhan aitem akan dinilai menggunakan 4 poin skala Likert, 

mulai dari 1 “Sama sekali tidak mengganggu”, 2 “Sedikit 

mengganggu”, 3 “Cukup mengganggu”, dan 4 “Sangat mengganggu”. 

Peneliti melakukan proses try out terlebih dahulu pada subjek 

penderita penyakit kanker dalam penelitian ini, dikarenakan perbedaan 

karakteristik subjek dari penelitian sebelumnya. Hasil dari tryout 

terpakai menunjukkan tidak terdapat item yang gugur dan reliabilitas 

cronbach’s alpha sebesar 0,939. 

Tabel 2.  

Blueprint Skala HSCL 25  

Dimensi Aitem 

Depresi 

 

Kecemasan 

Total 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

12 
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3. Validitas Alat Ukur 

     Penelitian ini akan menggunakan validitas permukaan (face 

validity) dan validitas konstruk (constructt validity). Pada validitas 

permukaan, akan dilihat bagaimana penampilan skala secara 

keseluruhan, meliputi kejelasan kalimat, ukuran, dan jenis huruf. Pada 

validitas konstrak berkaitan dengan logika model kerangka teoritis 

yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep lainnya 

(Priyono, 2016).  Hasil dari face validity dapat dilihat di tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.  

Hasil Validitas Permukaan 

Pernyataan Ya Tidak Total 

Apakah bahasa yang 

digunakan mudah dipahami? 

 

Apakan ukuran tulisan sudah 

jelas? 

 

Apakah petunjuk pengerjaan 

sudah jelas? 

 

Apakah tampilan kuisioner 

menarik? 

142 

97,9% 

 

 

141 

97,2% 

 

143 

98,6% 

 

141 

97,2% 

3 

2,1% 

 

 

4 

2,8% 

 

2 

1,4% 

 

4 

2,8% 

145 

100% 

 

 

145 

100% 

 

145 

100% 

 

145 

100% 

 

    Hasil validitas konstruk dari kedua skala dalam penelitian yang di 

uji dengan corrected item correlation pada software SPSS, 

menunjukkan bahwa dari total 25 aitem pada skala HSCL 25 dan 12 

aitem dari skala MSPSS seluruh nya tidak ada aitem yang gugur 

karena telah memenuhi syarat dengan cut off >0,3, sehingga  dapat 
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disimpulkan bahwa kedua skala tersebut mencerminkan konsep 

teoritiknya.  

4. Reliabilitas  

      Pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 25 for windows. Reliabilitas ini berkaitan dengan 

konsistensi pada alat ukur yang digunakan. Pengukuran reliabilitas 

dalam penelitian ini akan menggunakan Cronbach Alpha, berikut 

kategori reliabilitas (Guilford, 1956). 

Tabel 4.  

Reliabilitas Alat Ukur 

Koefisien Reliabilitas Keterangan 

0,80 - 1,00 

0,60 - 0,80 

0,40 - 0,60 

0,20 - 0,40 

Reliabilitas sangat tinggi 

Reliabilitas tinggi 

Reliabilitas sedang 

Reliabilitas rendah 

 

Skala MSPSS memiliki koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.853, 

sedangkan HSCL 25 memiliki reliabilitas sebesar 0.939, kedua skala 

tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.  

 

E. Tahapan Pengambilan Data 

1. Tahap Persiapan 
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Peneliti mempersiapkan variabel apa saja yang akan diteliti dan 

desain penelitian yang digunakan. Kemudian peneliti melakukan kajian 

pustaka terkait alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian, dalam 

penelitian ini digunakan skala HSCL 25 dan MSPSS untuk masing-

masing variabel. Selain melakukan persiapan untuk alat ukur, peneliti 

juga melakukan persiapan terkait surat izin penelitian dari lokasi yang 

akan peniliti gunakan untuk mengambil data.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya di RSUD Dr. 

Saiful Anwar. Peneliti malakukan uji coba alat ukur dan pengambilan 

data mulai tanggal 2 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2019. Peneliti 

mendatangi satu per satu calon subjek penelitian yang sedang berada di 

ruang tunggu pemeriksaan poli oncology RSSA. Jika calon subjek 

sesuai dengan kriteria sampel penelitian dan bersedia untuk menjadi 

subjek penelitian, mereka kemudian mengisi kuisioner yang telah 

diberikan secara mandiri atau dengan bantuan peneliti bila diperlukan.  

3. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan software pengolah data IBM 

SPSS statistic versi 25.0 for windows. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi 
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     Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisi korelasional, 

sehingga sebelum data dianalisis, variabel akan diuji asumsi terlebih 

dahulu menggunakan uji normalitas dan uji linearitas.  

a. Uji Normalitas 

     Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data pada kedua variabel. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorof Smirnov dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 25.0 for windows. Data akan dikatakan terdistribusi 

secara normal apabila taraf signifikansi lebih dari 0.05. 

b. Uji Linearitas 

     Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dari kedua 

variabel yang diteliti linear atau tidak. Pengujian menggunakan 

software SPSS, hubungan antar variabel akan dikatakan linier 

apabila taraf signifikansi pada deviation from linearity lebih dari 

0.05. Hubungan yang linear antar variabel akan menjelaskan bahwa 

perubahan pada variabel bebas akan diikuti dengan berubahnya 

variabel terikat yang akan membentuk garis linear.  

 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

perceived social support dengan psychological distress pada pasien 

kanker. Hasil pengujian akan memberikan bukti apakah hipotesis yang 
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sudah dibuat diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan analisis korelasi Pearson product moment.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data 

Subjek dalam penelitian ini berjumah 145 orang pasien kanker 

di Kota Malang, tepatnya peneliti menyebarkan kuisioner di RSUD Dr. 

Saiful Anwar. Berikut data demografis dari subjek penelitian yang 

meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, status 

pernikahan, jumlah anak, jenis dan stadium kanker yang dialami, dan 

perawatan yang pernah atau sedang dilakukan. 

Tabel 5.  

Deskripsi Usia 

Usia Jumlah Subjek Persentase 

<20 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

>60 

Total 

3 

14 

17 

50 

52 

9 

145 

2,1% 

9,6% 

11,7% 

34,5% 

35,9% 

6,2% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa rentang usia subjek 

tertinggi adalah usia 51-60 tahun yaitu berjumlah 52 subjek (35,9%) 

kemudian diikuti rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah subjek 

sebanyak 50 orang (34,5%). Jumlah presentase terendah berada pada 
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rentang usia <20 tahun yaitu dengan jumlah subjek sebanyak 3 orang 

(2,1%). 

Tabel 6.  

Deskripsi Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Subjek Persentase 

Perempuan 

Laki-laki 

Total 

129 

16 

145 

89,0% 

11,0% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa subjek dengan jenis 

kelamin perempuan memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki laki, subjek perempuan berjumlah 129 orang (89,0%) dan 

subjek laki-laki berjumlah 16 orang (11,0%)  

Tabel 7. 

Deskripsi Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Subjek Persentase 

Guru 

PNS 

IRT 

Buruh 

Petani 

Pedagang 

Wiraswasta 

Mahasiswa/Pelajar 

Swasta 

Tidak Bekerja 

Pensiun 

Total 

11 

4 

67 

9 

9 

4 

10 

4 

19 

4 

4 

145 

7,6% 

2,7% 

46,3% 

6,2% 

6,2% 

2,7% 

7,0% 

2,7% 

13,2% 

2,7% 

2,7% 

100% 

Berdasarkan 7 tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 67 

subjek dengan pekerjaan ibu rumah tangga dimana merupakan 

presentase tertinggi yaitu sebesar 46,3%.  
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Tabel 8.  

Deskripsi Pekerjaan 

Pendidikan Terakhir Jumlah subjek Persentase 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

D1 

D3 

S1 

Total 

2 

36 

29 

51 

1 

4 

22 

145 

1,4% 

24,8% 

20,0% 

35,2% 

0,7% 

2,7% 

15,2% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir 

subjek dengan persentase tertinggi adalah SMA dimana berjumlah 51 

orang (35,2%). 

Tabel 9.  

Deskripsi Status Pernikahan 

Status Pernikahan Jumlah Subjek Persentase 

Menikah 

Lajang 

Janda 

Total 

110 

13 

22 

145 

75,9% 

8,9% 

15,2% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa sejumlah 110 

orang subjek berstatus menikah (75,9%), kemudian subjek yang 

berstatus lajang sebanyak 13 orang (8,9%) dan sudah bercerai sebanyak 

22 orang (15,2%). 

Tabel 10.  

Deskripsi Jumlah Anak 
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Anak Jumlah Subjek Persentase 

Memiliki Anak 

Tidak/belum memiliki Anak 

Jumlah 

123 

22 

145 

84,8% 

15,2% 

100% 

 

  Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 123 

orang subjek sudah memiliki anak (84,8%) dan 22 orang belum memiliki 

anak (15,2%) 

Tabel 11.  

Deskripsi Jenis Kanker 

  

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa subjek dengan 

jenis penyakit kanker payudara memiliki presentase yang tertinggi yaitu 

Jenis Kanker Jumlah Subjek Persentase 

Kanker Darah 

Kanker Payudara 

Kanker Ovarium 

Kanker Serviks 

Kanker Limfoma 

Kanker Mulut 

Kanker Anus 

Kanker Tiroid 

Kanker Endometrium 

Kanker Lambung 

Kanker Usus 

Kanker Paru 

Kanker Parotis 

Kanker Kulit 

Total 

29 

51 

15 

30 

8 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

145 

20,0% 

35,1% 

10,3% 

20,7% 

5,5% 

0,7% 

0,7% 

1,4% 

1,4% 

0,7% 

0,7% 

1,4% 

0,7% 

0,7% 

100% 
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sebanyak 51 subjek (35,1%) sedangkan diurutan kedua adalah subjek 

dengan penyakit kanker serviks dengan jumlah 30 orang subjek (20,7%), 

kemudian kanker darah dengan jumlah subjek sebanyak 29 orang (20,0%).  

Tabel 12.  

Deskripsi Stadium Kanker 

Stadium Kanker Jumlah Subjek Presentase 

1 

2 

3 

4 

Tidak tahu 

Total 

18 

31 

22 

5 

69 

145 

12,4% 

21,4% 

15,2% 

3,4% 

47,6% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 69 

subjek tidak mengetahui stadium kanker yang mereka alami. Sebanyak 31 

subjek menderita kanker dengan stadium 2 (21,4%), 22 subjek menderita 

kanker dengan stadium 3 (15,2%), 18 subjek menderita kanker dengan 

stadium 1 (12,4%) dan 5 subjek menderita kanker stadium 4 (47,6%).  

  Tabel 13.  

  Deskripsi Jenis Perawatan 

 

 

 

 

Jenis Perawatan yang sudah/sedang 

dilakukan 

Jumlah Subjek Persentase 

Operasi 

Kemoterapi 

Radioterapi 

Transfusi 

Operasi dan Kemoterapi 

Kemoterapi dan Radioterapi 

Operasi, Kemoterapi, dan Radioterapi 

Obat 

Total 

16 

27 

2 

10 

36 

11 

9 

34 

145 

11,0% 

18,6% 

1,4% 

7,0% 

24,8% 

7,6% 

6,2% 

23,4% 

100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa subjek yang sudah 

atau sedang menjalani perawatan operasi dan kemoterapi memiliki 

presentase yang tertinggi yaitu berjumlah 36 subjek (24,8), sedangkan 

subjek yang menjalani rawat jalan atau hanya meminum obat sebanyak 

34 orang (23,4%). 

Tabel 14.  

Deskripsi Lama Sakit 

Lama sakit Jumlah subjek Persentase 

≤ 1 tahun 

1,5-2 tahun 

3-4 tahun 

5-6 tahun 

≥7 tahun 

Total 

80 

28 

19 

7 

11 

145 

55,2% 

19,3% 

13,1% 

4,8% 

7,6% 

100% 

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 80 

subjek terdiagnosa penyakit kanker selama kurang dari atau sama 

dengan 1 tahun (55,2%). Subjek lain yang sudah terdiagnosa penyakit 

kanker selama 1,5 hingga lebih dari 7 tahun sebanyak 65 orang. 

2. Analisis Deskriptif 

Deskripsi data ini merupakan gambaran-gambaran data yang 

diperoleh dari penelitian yang berupa skor maksimum, skor minimum, 

nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing masing variabel. Peneliti 

mendapatkan skor hipotetik dari penghitungan secara manual kemudian 

skor empirik dari perhitungan dengan aplikasi SPSS 25.0 for windows. 

Tabel 15.  

Deskripsi Data Variabel Penelitian 
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Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Perceived Social 

Support 

 

 

 

Psychological 

Distress 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean 

Standar Deviasi 

 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean 

Standar Deviasi 

12 

48 

30 

6 

 

25 

100 

62,5 

12,5 

25 

48 

38,05 

5,25 

 

25 

97 

43,25 

15,11 

 

Tabel diatas menunjukkan skor hipotetik dan empirik pada skala 

yang digunakan dalam penelitian. Peneliti akan mengetahui kategori skor 

yang dimiliki oleh subjek melalui skor hipotetik, kategori tersebut 

mengacu pada mean dan nilai standar deviasi pada skor hipotetik (Azwar, 

2014).  

Tabel 16.  

Kategorisasi Norma 

Kategori Daerah Keputusan 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

X < (µ - ꭤ) 

(µ - ꭤ) ≤ X < (µ + ꭤ) 

(µ + ꭤ) ≤ X 

 

Keterangan: 

X = Skor Subjek 

µ = Rata-rata (mean) 

ꭤ = Standar deviasi 

 

Tabel diatas menunjukkan norma untuk kategorisasi subjek dalam 

penelitian ini, kemudian tabel dibawah ini merupakan nilai kategorisasi 

yang sudah didasarkan pada hasil skor masing-masing variabel.  
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Tabel 17.  

Kategorisasi Variabel Berdasarkan Skor Hipotetik 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Kategori Jumlah 

Subjek 

Persentase 

Perceived 

Social Support 

Total 

 

Psychological 

Distress 

 

Total 

X<24 

24≤X<36 

36≤X 

 

 

X<50 

50≤X<75 

75≤X 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 

43 

102 

      145 

 

104 

36 

5 

145 

0% 

29,7% 

70,3% 

100% 

 

71,7% 

24,8% 

3,5% 

100% 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel 

perceived social support tidak ada subjek yang masuk kategori rendah, 

sebanyak 102 subjek berada pada kategori tinggi dengan presentase 

sebesar 70,3% dan 43 subjek berada pada kategori sedang (29,7%). Pada 

variabel psychological distress sebanyak 5 orang berada pada kategori 

tinggi (3,5%),  36 subjek berada pada kategori sedang (24,8%), dan 102 

lainnya berada pada kategori rendah (71,7%).  

3. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS versi 25.0. Data dikatakan 

terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi >0,05. Berikut 

tabel hasil dari uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov-

Smirnov: 
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Tabel 18.  

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Perceived Social Support 

 

Psychological Distress 

0,060 

 

0,000 

Distribusi Normal 

 

Distribusi Tidak 

Normal 

  

 

 

 

 

 

 

     Gambar  2. Uji Normalitas MSPSS 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

                               Gambar  3. Uji Normalitas HSCL 25 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

pada variabel perceived social support taraf signifikansinya adalah 

sebesar 0,060 (>0,05) yang berarti data berdistribusi normal. 

Signifikansi pada variabel psychological distress berada pada angka 

0.000 (<0,05) yang berarti distribusi tidak normal. Tidak normalnya 

distribusi data bukan menjadi masalah besar apabila ukuran sampel 

>30 atau 40, sehingga tetap dapat menggunakan prosedur 

parametrik meskipun distribusi data tidak normal (Ghasemi & 

Zahediasl, 2012).  

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas menggunakan software SPSS versi 25.0, data 

akan dikatakan linier jika taraf signifikansi yang dilihat dari 

deviation from linearity >0,05. Berikut tabel hasil uji linearitas: 

Tabel 19.  

Hasil Uji Linearitas 

Variabel Sig. Deviation 

from Linearity 

Keterangan 

Perceived Social 

Support*Psychological 

Distress 

0,423 Linear 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji 

linearitas pada deviation from linearity sebesar 0,423 (>0,05) 

dengan F sebesar 1,040 sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 

kedua variabel tersebut linier.  
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 

korelasi Pearson product-moment dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara dua variabel yaitu perceived social 

support dan psychological distress. Hasil menunjukkan bahwa kedua 

variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan sehingga hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi variabel psychological distress dengan masing-masing sub 

skala perceived social support adalah 0,571, 0,654, 0,969 (>0,05), 

sehingga kedua variabel tersebut tidak menunjukkan korelasi yang 

signifikan.  

Tabel 20.  

Hasil Uji Hipotesis 

Sub skala Sig. Correlation 

Family 

Friends 

Significant Others 

0,571 

0,654 

0,969 

-0,047 

-0,038 

-0,003 

 

 

B. Pembahasan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

perceived social support dengan psychological distress pada penderita 

penyakit kanker, penelitian ini melibatkan 145 orang subjek yang sudah 
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terdiagnosa penyakit kanker dan sedang menjalani perawatan atau 

pemulihan di rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat korelasi antara perceived social support dengan psychological 

distress pada penderita penyakit kanker. Hasil analisis dengan Pearson 

product-moment menunjukkan bahwa tingginya tingkat perceived social 

support tidak berhubungan dengan rendahnya tingkat psychological 

distress, serta tingginya tingkat psychological distress tidak berhubungan 

dengan rendahnya tingkat perceived social support pada pasien kanker.  

 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ng, et al (2015) yang 

menunjukkan bahwa tingkat depresi pasien kanker relatif rendah dan tidak 

ada perubahan selama 6 bulan hingga 1 tahun setelah diagnosis, dan level 

kecemasan juga berkurang selama 6 bulan hingga 1 tahun tersebut sehingga 

hubungan negatif dari perceived social support dengan kecemasan dan 

depresi tidak signifikan pada pasien dengan diagnosa awal hingga 1 tahun 

namun dapat signifikan pada pasien setelah diagnosanya lebih dari 1 tahun. 

Ng, et al (2015) menambahkan bahwa hal ini mencerminkan gangguan 

kontak pasien dengan lingkungan sosialnya dan penurunan akan dukungan 

sosial ketika penyakitnya berkembang.  Terjadi peningkatan akan harapan 

terhadap dukungan sosial pada pasien berkaitan dengan sakit fisik dan 

penderitaan yang lebih ketika berada pada stadium lanjut dari penyakit 

kanker (Ng, et al., 2015).  

 Penelitian Vordermair (2011) menyebutkan bahwa stadium kanker 

yang diderita berhubungan langsung dengan emosional distres pasien, 
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pasien dengan stadium awal mengalami gejala kecemasan dan depresi yang 

lebih rendah (Vodermaier & Marshall, 2011). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 55,2% atau 80 pasien terdiagnosa penyakit 

kanker selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sebanyak 69 subjek dalam 

penelitian ini tidak mengetahui stadium kanker yang mereka alami, dan 18 

subjek berada pada stadium awal, dan hanya terdapat 5 orang yang berada 

pada stadium lanjut, hal ini dapat menjadi salah satu faktor mayoritas 

psychological distress yang dialami subjek rendah.  

Tidak signifikannya hubungan antara perceived social support dan 

psychological distress dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil 

penelitian Mertz (2012) yang menunjukkan bahwa ketersediaan dukungan 

sosial dari pasangan atau seseorang di luar keluarga tidak memengaruhi 

tingkat psychological distress pada pasien kanker di Denmark, penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pasien lebih muda cenderung memiliki tingkat 

psychological distress yang lebih tinggi daripada pasien yang lebih tua 

(Martz, 2012).   

Usia juga ditemukan dapat mempengaruhi psychological distress 

pada penelitian Almigbal (2019), penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

penderita kanker berusia lebih muda (<40) dilaporkan mengalami distress 

emosional dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan penderita kanker 

yang berusia lebih tua, hal ini mungkin dikarenakan dampak dari kanker di 

antara pasien yang lebih muda umumnya tidak terduga dan mereka mungkin 

merasa sulit untuk menerima penyakit dan pengobatannya (Almigbal, et al., 
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2019). Subjek dengan usia <40 tahun yang didapatkan dalam penelitian ini 

hanya 34 orang sehingga mayoritas subjek adalah berusia >40 tahun dan 

mungkin lebih resilien dan menyebabkan mereka memiliki psychological 

distress yang rendah. Rata-rata skor psychological distress pada pasien usia 

<40 tahun juga lebih tinggi (1,79) dibanding usia >40 tahun (1,70).  

Hal lain yang dapat mempengaruhi psychological distress pada 

pasien kanker adalah status pernikahan, hasil penelitian Srivasta (2016) 

menunjukkan bahwa pasien dengan status lajang memiliki depresi dan 

kecemasan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Kamen 

(2015) yang menunjukkan bahwa pasien yang tidak/belum menikah 

memiliki skor  psychological distress yang lebih tinggi dibandingkan pasien 

yang menikah (Kamen, 2015).  Rata-rata subjek yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah pasien yang sudah menikah (75,9%), hal ini dapat 

menjadi faktor rendahnya mayoritas psychological distress subjek. Rata-

rata skor psychological distress subjek yang menikah juga lebih rendah 

(1,73) dibandingkan dengan subjek yang lajang (1,95).  

 Berdasarkan perhitungan secara hipotetik data yang didapat dari 

variabel perceived socal support menunjukkan bahwa subjek yang memiliki 

skor tinggi lebih banyak yaitu 102 orang dan tidak ada subjek yang memiliki 

skor rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata subjek memiliki 

perceived social support yang tinggi dimana rata-rata skor tertinggi adalah 

pada dimensi keluarga (13,9) significant others (13,0) dan teman (11,0). Hal 

ini sesuai dengan penelitian Matzka tahun 2016 yang menunjukkan hasil 
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bahwa dalam sampelnya nilai perceived social support mendekati skor 

tertinggi yang dapat dicapai yang merepresentasikan bahwa pasien menilai 

dukungan sosial sosial mereka sangat memadai. Namun dukungan sosial 

hanya signifikan terkait dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih baik pada 

pasien kanker tetapi tidak pada psychological distressnya. Jalur moderator 

dari social support juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan 

dengan psychological distress atau tingkat aktivitas fisik, dengan demikian 

Matzka, et al (2016) dalam penelitiannya tidak dapat mengkonfirmasi 

keterkaitan dari social support pada psychological distress atau efek 

moderasi dari social support terhadap tingkat aktivitas fisik dan 

psychological distress dalam sampelnya (Matzka, et al., 2016).  

 Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dewayani, Sukarlan, & 

Turnip (2011) yang meneliti tentang perceived peer social support dengan 

psychoogical distress pada mahasiswa UI, hasil menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan signifikan psychological distress antara mahasiswa yang 

memiliki perceived peer social support dengan yang tidak, hal ini 

disebabkan karna psychological distress sendiri memiliki dua faktor utama 

yang mempengaruhi yaitu faktor intrapersonal dan situasional. Dukungan 

sosial adalah salah satu dari faktor situasional, dan tidak signifikannya hasil 

penelitian tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa terdapat faktor 

lain selain dukungan sosial yang memiliki pengaruh yang lebih tinggi 

terhadap tingkat psychological distress mahasiswa UI (Dewayani, Sukarlan, 

& Turnip , 2011).    
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Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang 

tidak diukur dalam penelitian ini, yang dapat mempengaruhi tingkat 

psychological distress pada pasien kanker yaitu religiusitas/spiritualitas, 

berdasarkan penelitian dari Biegler tahun 2012 menunjukkan bahwa 

religiusitas/spiritualitas memoderasi pengaruh dari dukungan sosial 

terhadap distress pada pasien kanker, seperti hubungan negatif antara 

dukungan sosial dan persepsi stres serta gangguan mood dimana variabel 

tersebut hanya signifikan apabila individu memiliki skor 

religiustitas/spiritualitas yang tinggi. Hasil penelitian dari Fradelos (2018) 

juga menyatakan bahwa religiusitas dapat melengkapi dukungan sosial yang 

memfasilitasi adaptasi psikologis terhadap penyakit dan membantu pasien 

kanker untuk mengatasi penyakit mereka. Bertambahnya keyakinan religius 

memberikan dampak positif dan meningkatkan resiliensi, dimana relisiensi 

berdampak pada kesehatan mental. Ketika seseorang resilien secara 

psikologis, mereka cenderung mengalami gejala depresi yang lebih rendah.   

Penelitian Nigah, Ajmal, & Abid (2019) menunjukkan bahwa 

resiliensi dapat memoderasi dan memiliki hubungan positif dengan 

perceived social support dimana kedua variabel tersebut berhubungan 

negatif dengan psychological distress, serta perceived social support 

memiliki peran dalam memprediksi stress yang lebih rendah. Tidak 

signifikannya korelasi pada penelitian ini dapat diakibatkan karena 

penelitian ini tidak mengukur religiusitas/spiritualitas atau resiliensi pada 

pasien.  
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Penelitian pada pasien kanker prostat oleh Perry, Michael , Jonathan, 

Sartor, & Duberstein pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kepribadian 

dapat mempengaruhi emosional distres yang meliputi kecemasan, depresi, 

dan ide bunuh diri pada pasien kanker. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa emosional distress lebih umum terjadi pada pasien 

dengan kepribadian yang cenderung rapuh seperti neurotic dan introvert. 

Individu neurotik dan introvert mungkin kurang adaptif dan kurang 

memiliki strategi regulasi emosional dalam menanggapi transisi kehidupan 

yang berpotensi menimbulkan distress. Misalnya, individu neurotik dapat 

menilai diagnosis kanker lebih mengancam atau parah, sehingga mengalami 

peningkatan tekanan emosional. Seorang introvert mungkin lebih kecil 

kemungkinannya daripada seorang ekstrovert untuk mencari dukungan 

sosial, sehingga kurang siap untuk menghadapi tekanan hidup dengan 

penyakit serius, selain itu penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pasien 

yang lebih muda cenderung lebih mengalami kecemasan. 

Salah satu faktor lain yang juga dapat mempengaruhi psychological 

distress pasien kanker adalah pengetahuan/informasi tentang penyakit 

kanker atau perawatan kanker yang didapatkan oleh pasien. Hasil penelitian 

Ojewole tahun 2018 menyatakan bahwa jika kebutuhan informasi tentang 

penyakit kanker atau perawatan kanker tidak terpenuhi maka akan 

berdampak pada tingginya psychological distress pasien, hal ini juga sesuai 

dengan penelitian Tian (2015) yang menyatakan bahwa pasien yang telah 
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diedukasi mengenai perawatan kanker dan pemulihannya memiliki 

prevalensi dan resiko depresi yang lebih rendah.  

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pasien kanker menurut 

Nurjanah dan Fourianalistyawati (2013) adalah adanya faktor sosial 

ekonomi dan kondisi pasien yang sudah lama menjalani perawatan 

membuat pasien sudah berada pada tahap acceptence. Dukungan sosial 

sudah tidak terlalu dirasakan dan pasien lebih fokus pada masalah keuangan 

agar tetap dapat menjalani pengobatan, sehingga hubungan dukungan sosial 

dengan kecemasan pada pasien kanker payudara dalam penelitian tersebut 

tidak signifikan (Nurjanah & Fourianalistyawati, 2013). 

Hasil perhitungan hipotetik dari variabel psychological distress 

menunjukkan bahwa sebanyak 104 subjek memiliki skor yang rendah dan 

hanya terdapat 5 orang subjek yang memiliki skor psychological distress 

yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata subjek yang didapatkan 

dalam penelitian ini adalah subjek yang tidak memiliki kecenderungan 

mengalami psychological distress yang tinggi, dan hal tersebut bukan 

karena memiliki perceived social support yang rendah namun terdapat 

beberapa faktor lain yang mempengaruhi.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

ini antara lain: 
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1. Peneliti tidak mengukur tingkat religiusitas atau resiliensi pasien 

dimana kedua variabel tersebut dapat memoderasi hubungan 

antara perceived social support dan psychological distress pada 

pasien.  Peneliti juga tidak meneliti kepribadian pasien dimana 

variabel tersebut dapat mempengaruhi psychological distress 

pada pasien kanker. 

2. Peneliti tidak melihat perceived social support berdasarkan 

jenis-jenis atau bentuk-bentuk dukungan yang diterima oleh 

pasien.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara perceived social support dengan psychological distress 

pada penderita penyakit kanker. 

 

B. Saran 

Beberapa saran berikut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang 

sama: 

1. Saran Teoritis 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan 

variabel religiusitas, resiliensi, atau kepribadian sebagai 

variabel moderasi antara perceived social support dan 

psychological distress. 

b. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengukur perceived 

social support yang berdasarkan jenis-jenis atau bentuk-

bentuk dukungan sosial yang didapatkan.  
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2. Saran Praktis 

Bagi caregiver pasien kanker khususnya keluarga 

diharapkan untuk senantiasa memberikan dukungan kepada 

pasien secara berkelanjutan tidak hanya saat awal diagnosis saja 

tetapi saat proses perawatan dan juga tahap-tahap pengobatan 

selanjutnya yang harus dilewati pasien kanker.  
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LAMPIRAN 

 

1. Hasil Uji Reliabilitas MSPSS 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.853 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MSPSS1 34.7931 23.249 .510 .842 

MSPSS2 34.8138 23.486 .514 .842 

MSPSS3 34.4621 24.750 .463 .846 

MSPSS4 34.5379 24.875 .409 .848 

MSPSS5 34.7586 22.448 .593 .836 

MSPSS6 35.0414 22.901 .555 .839 

MSPSS7 35.5241 23.293 .472 .846 

MSPSS8 34.6000 23.811 .610 .837 

MSPSS9 35.1448 23.208 .555 .839 

MSPSS10 34.7655 22.695 .612 .835 

MSPSS11 34.6759 23.721 .597 .837 

MSPSS12 35.4138 23.328 .455 .847 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas HSCL 25 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.939 25 

 

 

Item-Total Statistics 



58 

 

 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

HSCL1 41.4966 213.766 .489 .938 

HSCL2 41.5862 208.925 .702 .935 

HSCL3 41.3931 204.629 .715 .935 

HSCL4 41.5517 210.430 .680 .935 

HSCL5 41.6414 213.245 .617 .936 

HSCL6 41.6690 211.431 .686 .935 

HSCL7 41.4414 212.387 .566 .937 

HSCL8 41.4483 207.249 .655 .936 

HSCL9 41.7310 211.198 .637 .936 

HSCL10 41.3586 210.745 .643 .936 

HSCL11 41.0828 208.715 .595 .937 

HSCL12 41.5310 212.195 .577 .937 

HSCL13 41.2552 214.872 .413 .939 

HSCL14 41.5241 217.876 .316 .940 

HSCL15 41.4276 209.774 .565 .937 

HSCL16 41.1448 205.500 .701 .935 

HSCL17 41.6138 205.475 .715 .935 

HSCL18 41.3931 207.879 .680 .935 

HSCL19 41.6276 211.735 .628 .936 

HSCL20 41.9310 213.481 .532 .937 

HSCL21 41.8690 210.615 .668 .936 

HSCL22 41.4828 208.446 .692 .935 

HSCL23 41.8414 214.468 .622 .936 

HSCL24 41.1379 216.481 .354 .940 

HSCL25 41.7793 212.548 .620 .936 

 

3. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Total 

MSPSS 

.072 145 .060 .982 145 .057 

Skor Tota HSCL .142 145 .000 .901 145 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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4. Hasil Uji Linearitas 

 

 

5. Hasil Uji Korelasi Pearson product-moment 

Correlations 

 

Skor Total 

MSPSS 

Skor Tota 

HSCL 

Skor Total 

MSPSS 

Pearson Correlation 1 -.035 

Sig. (2-tailed)  .675 

N 145 145 

Skor Tota HSCL Pearson Correlation -.035 1 

Sig. (2-tailed) .675  

N 145 145 

 

 

Correlations 

 HSCL family 

HSCL Pearson Correlation 1 -.047 

Sig. (2-tailed)  .571 

N 145 145 

family Pearson Correlation -.047 1 

Sig. (2-tailed) .571  

N 145 145 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Skor Tota 

HSCL * Skor 

Total MSPSS 

Between 

Groups 

(Combined) 5260.65

8 

23 228.724 1.002 .468 

Linearity 40.444 1 40.444 .177 .675 

Deviation 

from Linearity 

5220.21

4 

22 237.282 1.040 .423 

Within Groups 27618.4

04 

121 228.251 
  

Total 32879.0

62 

144 
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Correlations 

 HSCL so 

HSCL Pearson Correlation 1 -.003 

Sig. (2-tailed)  .969 

N 145 145 

so Pearson Correlation -.003 1 

Sig. (2-tailed) .969  

N 145 145 

 

 

 

6. Hasil Uji Validitas Tampang 

 

 

Bahasa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 142 97.9 97.9 97.9 

Tidak 3 2.1 2.1 100.0 

Total 145 100.0 100.0  

Correlations 

 HSCL friends 

HSCL Pearson Correlation 1 -.038 

Sig. (2-tailed)  .654 

N 145 145 

friends Pearson Correlation -.038 1 

Sig. (2-tailed) .654  

N 145 145 
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Petunjuk 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 143 98.6 98.6 98.6 

Tidak 2 1.4 1.4 100.0 

Total 145 100.0 100.0  

 

 

Tampilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 141 97.2 97.2 97.2 

Tidak 4 2.8 2.8 100.0 

Total 145 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skor Total 

MSPSS 

145 25.00 48.00 38.0483 5.25110 

Skor Tota HSCL 145 25.00 97.00 43.2483 15.11049 

Valid N (listwise) 145     

 

 

 

 

 

 

Ukuran 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 141 97.2 97.2 97.2 

Tidak 4 2.8 2.8 100.0 

Total 145 100.0 100.0  
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7. Hasil G*power 
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8. Dokumentasi 
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9. Surat persetujuan etik 
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10. Surat kelaikan etik 
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11. Surat izin penelitian dari Instansi 
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12. Daftar Hadir 
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13. Kartu kendali  
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14. Kuisioner 
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