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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DUKUNGAN SOSIAL DENGAN 

KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS  PADA NARAPIDANA DI LPKA 

KELAS I BLITAR 

Abstrak 

Fauziyyah Inas Zahra 

inas29zahra@gmail.com  

 

Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya Malang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dukungan 

sosial dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana di LPKA Kelas I Blitar. 

Jumlah sampel penelitian sebanyak 130 narapidana di LPKA Kelas I Blitar dengan 

rentang usia 12-20 tahun. Alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian disusun oleh peneliti yang terdiri dari skala Persepsi Dukungan Sosial 

yang peneliti adaptasi dari skala Persepsi Dukungan Sosial milik Munawaroh 

(2013) yang mengacu pada skala Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS) yang dikembangkan oleh Zimet (1988) serta skala Kesejahteraan 

Psikologis yang peneliti susun mengacu pada teori kesejahteraan psikologis Ryff 

(1989). Data penelitian kemudian diolah dengan menggunakan teknik statistik 

korelasi product moment pearson. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien 

korelasi ( rxy ) sebesar 0.567 dengan nilai signifikansi p=0.000 (p<0.05) yang 

berarti hipotesis diterima dengan arah hubungan yang positif antara kedua variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi Persepsi Dukungan Sosial pada diri 

narapidana, maka semakin tinggi pula Kesejahteraan Psikologis pada narapidana di 

LPKA Kelas I Bitar, dan sebaliknya. 

 

 

Kata kunci : Narapidana, Persepsi Dukungan Sosial, Kesejahteraan Psikologis 
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CORRELATION BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT WITH 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  ON  INMATES IN LPKA CLASS I 

BLITAR 

Abstract 

Fauziyyah Inas Zahra 

inas29zahra@gmail.com   

 

Jurusan Psikologi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya Malang 

 

This research was aimed to determine the correlation between perceived social 

support with psychological well-being on inmates in LPKA Class I Blitar. Total 

sample research as many as 130 in LPKA (with age 12-20 years). Measuring 

instrument used by the researcher in data collection was perceived social support 

scale which was adapted by Munawaroh research (2013) that refers to the 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) developed by Zimet 

(1988). The psycology well being used in this reseach refered to the theory of 

psychology well-being by Ryff (1989). The research data is then processed by using 

statistical technique of greeting product moment pearson. research shows the results 

(rxy) of 0.567 with a significance value of p = 0,000 (p <0.05) which means the 

hypothesis is accepted with a positive relationship between the two variables.The 

results show the higher Perceived Social Support on inmates, the higher also the 

Psychological Well-Being of inmates in LPKA Class I Bitar, and vice versa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Remaja yang menghabiskan sebagian besar masa remaja di dalam Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan konsekuensi hukuman atas perilaku 

melanggar hukum yang pernah dilakukan. Remaja yang baru pertama kali 

ditetapkan sebagai narapidana tentunya akan dituntut untuk mampu beradaptasi dan 

bersosialisasi dengan peraturan LPKA. Narapidana remaja akan mengalami 

beberapa perubahan psikologis ketika mereka harus menjalani kehidupan di dalam 

penjara sebagai akibat dari tindakan yang yang dilakukannya (Rochmawati, 2014). 

Menurut Whitehead dan Steptoe (2007) hidup di dalam lapas merupakan 

pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan dibandingkan 

dengan semua kejadian-kejadian hidup negatif lainnya. Narapidana yang berada di 

lingkungan lapas rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Penelitian yang 

dilakukan oleh Evans, Ehlers, Mezey, dan Clark (2007) terhadap 105 narapidana 

remaja di Amerika menunjukan hasil bahwa mereka mengalami beberapa gejala 

gangguan pasca trauma yaitu adanya ingatan-ingatan yang mengganggu (46%) dan  

memiliki pikiran terus-menerus terkait dengan perilaku kriminal yang mereka 

lakukan (38%).  

Narapidana remaja yang belum mampu menerima dirinya bahwa ia harus 

menjalani masa tahanan di LPKA akan memilih kabur dari LPKA. Salah satu  
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contoh kasus pada bulan Mei 2016 adalah kaburnya seorang narapidana di LPKA 

KLAS I Blitar. Polisi berhasil menangkap Ap (17), seorang napi anak yang berhasil 

kabur dari penjara. Ap (17) merupakan narapidana anak di LPKA Kelas I Blitar 

berhasil kabur selama dua hari dan ditangkap di Tulungagung di rumah saudaranya. 

Menurut  polisi Ap (17) kabur karena tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya 

selama di LPKA, dan selama seminggu Ap (17) tidak pernah berinteraksi dengan 

narapidana lainnya (suryamalang.tribunnews.com,2016). Penerimaan diri dari 

individu mencerminkan salah satu bentuk kesejahteraan psikologis dalam dirinya, 

karena individu tersebut dapat menerima segala sesuatu yang ada pada dirinya. 

Kasus kaburnya Ap (17)  dari LPKA mengindikasikan bahwa Ap (17) memiliki 

kesejahteraan psikologis yang rendah. Menurut Ryff (1989), kesejahteraan 

psikologis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan 

psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif 

(positive psychological functioning).  

Ryff (1989) menyebutkan bahwa aspek-aspek yang menyusun 

kesejahteraan psikologis antara lain; penerimaan diri (self acceptance), hubungan 

positif dengan orang lain (positive relations with others), kemandirian (autonomy), 

penguasaan terhadap lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose 

in life), pengembangan pribadi (personal growth). Berdasarkan pemaparan teori 

diatas bisa dilihat bahwa Ap (17) memiliki penerimaan diri yang rendah karena ia 

belum mampu menerima dirinya secara keseluruhan baik pada masa kini dan masa 

lalunya, tidak mampu membangun hubungan positif dengan orang lain karena 

selama seminggu AP (17) tidak berinteraksi dengan narapidana lainnya, serta 
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rendahnya penguasaan lingkungan pada diri Ap (17) karena ia belum mampu 

mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prendi (2014) di Institute of Minors Kavaja dengan subjek penelitian 

sebanyak 36 orang dengan rentang usia 14-18 tahun, usia ini sesuai dengan usia 

ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. 

Hasil penelitian menunjukkan berada dalam kondisi terisolasi menciptakan efek 

psikologis bagi anak di bawah umur dan beberapa aspek perkembangan mereka, 

sebagai akibat dari frustrasi atau ketidakmampuan dan kekurangan komunikasi, 

rendahnya harga diri, penarikan diri mereka sendiri, ekspresi agresi, ketakutan akan 

kecemasan yang tidak diketahui dan penarikan sosial dapat menentukan jalannya 

kesejahteraan psikologis. Adaptasi terhadap pemenjaraan hamper selalu sulit dan 

terkadang bisa menciptakan kebiasaan berpikir dan bertindak yang disfungsional 

pada periode penyesuaian paska penjara. 

Hubungan positif antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis di 

antara orang dewasa dan remaja telah didokumentasikan secara konsisten oleh para 

peneliti, terutama bahwa dukungan sosial dapat membantu melindungi kaum muda 

terhadap dampak negatif dari stressor dan meningkatkan hasil positif (Hussong, 

2000; Newman et al., 2007 dalam Sanyal, Tina dan Rohlimum, 2016). Penelitian 

yang dilakukan oleh Prakash, et al. (2015) di Birsa Munda Central Jail, Hotwar, 

Ranchi, India . Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek dari penjara pada 

kesejahteraan psikologis tahanan dengan dua subjek penelitian yaitu: 36 narapidana 

dan 50 tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahanan memiliki tingkat 

kesejahteraan psikologis yang rendah dibandingkan dengan narapidana karena 
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tahanan dipenjara dengan tuduhan melakukan kejahatan yang belum terbukti atau 

tidak dibuktikan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan para tahanan menghadapi 

pemisahan dari keluarga dan teman, kurangnya dukugan sosial, lingkungan penjara 

yang terbatas.  

Menurut Rook (1985, dalam Smet, 1994) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai salah satu fungsi pertalian sosial yang menggambarkan ringkat dan kualitas 

umum dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari 

konsekuensi stress. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa 

tenang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Penelitian mengenai 

dukungan sosial pada dua dasawarsa terakhir mencakup isi dukungan sosial, yakni 

dukungan yang diterima (received support) dan dukungan yang dirasakan 

(perceived support) (Norris & Kaniasty 1996). Persepsi dukungan sosial dirasakan 

lebih unggul karena lebih konsisten mempromosikan kesehatan psikologis dan 

melindunginya pada saat stress (Cassel, 1976; Cobb, 1976 dalam Norris & 

Kaniasty, 1996). Menurut Zimet, Dahlem, Zimet dan Farley (1988, dalam Louw 

dan Viviers, 2010) persepsi dukungan sosial adalah cara individu menafsirkan 

ketersediaan sumber dukungan yang berperan sebagai penahan gejala dan peristiwa 

stress. Menurut Zimet dan kolega, persepsi dukungan sosial terbagi dalam tiga 

dimensi, yaitu keluarga, teman, dan significant other.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada petugas di LPKA Kelas I Blitar 

bahwa pengunjung narapidana adalah keluarga dan  teman. Petugas mengatakan 

sebagian besar mayoritas pengunjung adalah keluarga, namun, untuk narapidana 

anak jalanan mereka akan selalu dikunjungi oleh teman-teman sesama anak jalanan. 
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Selain itu petugas mengatakan biasanya saat satu narapidana di dalam sel mendapat 

kunjungan baik dari keluarga atau kerabat maka narapidana tersebut pasti mengajak 

teman-teman satu selnya untuk ikut berkumpul dan menemui pengunjung. Mereka 

biasanya bercengkrama dan makan bersama. Menurut petugas hal tersebut mampu 

menghilangkan kerinduan narapidana yang jarang atau bahkan tidak pernah 

mendapat kunjungan dari keluarga atau kerabat. 

Tidak semua narapidana yang mendapat kunjungan dapat bercengkrama 

dengan hangat, ada beberapa narapidana saat dikunjungi oleh keluarga hanya saling 

diam sampai petugas heran lalu menanyakan mengapa tidak mengobrol.. Petugas 

menambahkan bahwa narapidana akan merasa didukung walaupun dukungan 

tersebut bukan berasal dari keluarga atau teman. Narapidana yang jarang mendapat 

kunjungan disebabkan oleh jauhnya keluarga atau teman, hambatan ekonomi, dan 

ketidak pedulian dari keluarga atau teman narapidana.  Petugas yang memiliki 

kedekatan dengan narapidana akan menjadi tempat untuk bercerita tentang 

kerinduan narapidana pada keluarg dan teman, kegelisahan narapidana ketika 

keluar dari penjara. Petugas juga menerima secarik kertas yang berisikan pesan 

singkat untuk menghubungi pihak keluarga agar mengunjungi narapidana karena 

narapidana tersebut sudah lama tidak dikunjungi oleh keluarganya atau pun 

temannya 

Penelitian terdahulu yang pada penelitian ini dilakukan oleh Balogun (2014) 

sebanyak 251 tahanan penjara yang dipilih secara acak dari 3 penjara di tiga negara 

bagian barat daya di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial 

dari keluarga, teman, dan orang penting lainnya memprediksi kebahagiaan di atas 
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kepribadian dan melebihi kecerdasan emosional. Ketika orang-orang (termasuk 

narapidana di penjara) merasa bahwa mereka dirawat atau mendapat dukungan 

emosional atau instrumental yang melimpah dari anggota keluarga, teman, atau 

petugas penjara mereka, tingkat kebahagiaan mereka cenderung meningkat. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mefoh, dkk (2016) meneliti pada 

tahanan yang menunggu hasil persidangan di Enugu Prison Command. Ada 200 

(73,33%) terdakwa laki-laki dan 80 (26,66%) terdakwa perempuan dengan rentang 

usia 18-69 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepian dan dukungan 

sosial merupakan prediktor signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, karena 

pada saat menunggu hasil persidangan narapidana saling berbaur dan mendukung. 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar merupakan sebuah lembaga 

milik pemerintah yang khusus mendidik anak yang telah dijatuhi hukuman pidana, 

yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani Pidana di LPKA. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu petugas di LPKA Kelas I Blitar, 

jumlah tahanan di LPKA Kelas I Blitar pada bulan Maret 2017 berjumlah 188 anak. 

Tindak pidana yang dilakukan anak-anak tersebut diantaranya adalah pembunuhan, 

pencurian, perampokan, penggunaan narkoba, dan tindakan asusila. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini membuat penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Hubungan 

Antara Persepsi dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada Narapidana 

di LPKA Klas I Blitar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Apakah terdapat hubungan antara persepsi dukungan sosial dengan 

kesejahteraan psikologis pada narapidana di LPKA klas 1 Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dukungan sosial dengan 

kesejahteraan psikologis pada narapidana di LPKA klas 1 Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

untuk perkembangan ilmu psikologi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penggunaan 

teori psikologi, khususnya teori persepsi dukungan sosial dengan 

kesejahteraan psikologis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

pembaca tentang hubungan antara persepsi dukungan sosial 

dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana LPKA Klas 1 

Blitar. 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya, terutama penelitian 

yang terkait dengan persepsi dukungan sosial dengan 

kesejahteraan psikologis. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik 

berupa karya tulis ilmiah yang berguna untuk kemajuan 

penelitian di Program Studi Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Brawijaya. 

d. Penelitian dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk 

menerapkan kemampuan bernalar sesuai dengan bidang ilmu 

psikologi dalam merumuskan, mencari pemecahan masalah, dan 

mengkomunikasikan hasil penelitian sekaligus untuk 

menyelesaikan studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dengan topik hampir serupa adalah sebagai berikut: 

1. Prendi, Ardita (2014) dalam penelitian yang berjudul Psychological 

Wellbeing of the Minor in Conflict with the Law. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan tentang strategi coping, penyesuaian 

dan kesejahteraan psikologis di lingkungan penjara. Penelitian ini 

bersifat kualitatif dan dilakukan di Institute of Minors Kavaja. 

Subjek penelitian sebanyak 36 orang dengan rentang usia 14-18 

tahun, usia ini sesuai dengan usia ketika seseorang bertanggung 

jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Analisis 
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psikososial berfokus pada reaksi psikologis anak di bawah umur 

tersebut sebagai akibat dari frustrasi atau tidak mampu dan 

kurangnya komunikasi, rendah diri, menutup diri mereka, ekspresi 

agresi, ketakutan yang tidak diketahui, kecemasan dan penarikan 

sosial, menjadi sensitif dengan reaksi orang lain, dll. Elemen-elemen 

ini dapat menentukan jalannya kesejahteraan psikologis anak di 

bawah umur di lingkungan isolasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang kompleks antara strategi coping, 

penyesuaian (adaptasi) dan kesejahteraan psikologis minor bahwa 

perubahan lembaga memberikan peluang yang dapat 

menguntungkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi 

bagaimana untuk memperbaiki beberapa elemen yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis, dengan membuat program 

khusus yang melibatkan kerjasama yang efisien dengan lembaga, 

agen sosial, polisi, dan keterlibatan staf pendidikan. 

2. Prakash, et al. (2015) dalam penelitian yang berjudul Effect of 

Incarceration on Well Being of Prisoners: A Study among Convicted 

and Undertrials. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek dari 

penjara pada kesejahteraan psikologis tahanan. Subjek penelitian ini 

yaitu dua kelompok tahanan: dihukum dan dibawah uji coba dipilih 

dengan teknik purposive sampling dari Birsa Munda Central Jail, 

Hotwar, Ranchi, India. Sebanyak 86 tahanan: 36 dihukum dan 50 

berada di bawah percobaan. Kedua kelompok subjek dicocokkan 
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pada berbagai parameter sosial-demografis seperti: jenis kelamin, 

usia, pendidikan, agama, status perkawinan, tempat tinggal, dan 

pekerjaan. Peneliti menggunakan PGI General Well Being Measure 

(Verma & Verma, 1989). Hasil tanggapan subjek menggunakan 

prosedur skoring standar dan selanjutnya dianalisis menggunakan 

Chi-square dan t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kesejahteraan psikologis yang rendah. Peneliti menemukan bahwa 

kelompok tahanan di bawah uji coba memiliki skor kesejahteraan 

psikologis lebih rendah dibandingkan kelompok dihukum pidana. 

Peneliti menyarankan agar menggunakan populasi tahanan wanita 

sebagai penelitian selanjutnya dan membandingkan well-being 

antara tahanan pria dan wanita dengan menambahkan variabel lain 

seperti kepribadian, pengaruh well-being  keluarga, dan banyak lagi. 

3. Balogun, Anthony G (2014) dalam penelitian yang berjudul 

Dispositional factors, perceived social support and happiness 

among prison inmates in Nigeria : A new look. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengekplorasi sejauh mana lima kepribadian besar 

(extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, 

openness to experience), kecerdasan emosional, dan dukungan 

sosial memprediksi kebahagiaan melebihi faktor kontrol disposisi 

setelah variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan agama. 

Subjek penelitian sebanyak 251 tahanan penjara yang dipilih secara 

acak dari 3 penjara di tiga negara bagian barat daya di Nigeria. Data 
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dikumpulkan melalui Oxford happiness questionnaires, Big Five 

Personality Inventory, Self-report Emotional Intelligence Test, dan 

Multidimensional Scale of Persepsi dukungan sosial dan dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi berganda hierarkis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa extraversion, neuroticism, 

agreeableness ,conscientiousness, openness, kecerdasan emosional, 

dan persepsi dukungan sosial secara kolektif dan relative 

berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan narapidana di penjara. 

Apalagi, dukungan sosial mampu meramalkan kebahagiaan dan 

melampaui lima kepribadian dan kecerdasan emosional. 

4. Kao, et al. (2014) dalam penelitian yang berjudul Associations 

between past trauma, current social support, and loneliness in 

incarcerates populations. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan trauma fisik, seksual, dan kejahatan yang 

terjadi pada masa lalu terhadap persepsi dukungan sosial dan 

kesepian yang dirasakan saat ini. Subjek campuran sebanyak 235 

tahanan yang mengalami depresi yang terdaftar dalam studi 

treatment depresi. Hasil penelitian menemukan bahwa trauma 

keseluruhan dan jenis trauma tertentu berhubungan dengan persepsi 

dukungan sosial dan kesepian pada tahanan dengan gangguan 

depresi berat. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama bagi 

pengetahuan peneliti yang secara khusus mengamati hubungan 

antara trauma masa lalu, dukungan sosial saat ini dan kesepian di 
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penjara. Banyak program intervensi untuk narapidana yang 

mendorong mereka mengembangkan jaringan sosial non-kriminal 

dan bebas obat-obatan, 

5. Mefoh, et al. (2016) dalam penelitian yang berjudul Psychological 

well-being in Awaiting-Trial Inmates: The Roles of Loneliness and 

Social Support. Penelitian ini meneliti peran kesepian dan dukungan 

sosial sebagai prediktor kesejahteraan psikologis pada tahanan yang 

menunggu hasil persidangan. Subjek penelitian 300 orang yang 

menunggu hasil persidangan di Enugu Prison Command. Ada 200 

(73,33%) terdakwa laki-laki dan 80 (26,66%) terdakwa perempuan 

dengan rentang usia 18-69 tahun. Penelitian ini menggunakan three 

instruments-the short-form University of California, Los Angeles 

loneliness scale (ULS-8), the multidimensional scale of perceibed 

social support (MSPSS), dan kesejahteraan psikologis scale (PWB-

S). Analisis data dilakukan dengan regresi berganda dan korelasi 

(MRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepian dan 

dukungan sosial merupakan prediktor signifikan terhadap 

kesejahteraan psikologis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi Dukungan sosial 

1.  Definisi Persepsi Dukungan sosial 

 Menurut Zimet, Dahlem, Zimet dan Farley (1988, dalam Louw dan Viviers, 

2010) persepsi dukungan sosial adalah cara individu menafsirkan ketersediaan 

sumber dukungan yang berperan sebagai penahan gejala dan peristiwa stress.  

2. Dimensi Persepsi Dukungan Sosial Zimet, Dahlem, Zimet dan Farley 

(1988): 

a. Keluarga 

b.  Teman 

c. Orang-orang Spesial (Significant other) 

Orang-orang spesial adalah orang-orang yang berpengaruh atau sangat 

penting bagi individu yang tidak termasuk dalam lingkup keluarga atau 

teman. 

3. Faktor - faktor yang mempengaruhi dukungan sosial  

Setiap individu selalu mengharapkan akan hadirnya beragam dukungan 

dari orang di sekitarnya. Akan tetapi, tidak semua individu mampu
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mendapatkan dukungan sosial seperti yang diharapkannya. Setidaknya 

terdapat tiga faktor bagi individu untuk menerima dukungan (Sarafino, 

2006): 

a. Potensi penerima dukungan  

Individu dapat memperoleh dukungan sosial apabila individu tersebut 

juga melakukan hal-hal yang sekiranya dapat memicu orang lain untuk 

memberikan dukungan terhadap dirinya. Hal-hal ini mencakup proses 

sosialiasi, menolong orang lain atau membiarkan orang lain mengetahui 

bahwa individu tersebut memerlukan pertolongan. Apabila invidu tidak 

melakukan hal tersebut, maka individu cenderung tidak mendapatkan 

dukungan dari orang lain seperti yang diharapkan. Karena dalam kehidupan 

bermasyarakat perlu adanya hubungan timbal balik antara individu dengan 

orang sekitar. 

b.  Potensi penyedia dukungan  

Individu yang menjadi penyedia dukungan biasanya merupakan orang-

orang yang berada di sekitar individu. Individu yang seharusnya dapat 

menjadi penyedia dukungan bisa saja tidak mempunyai sesuatu yang 

dibutuhkan orang lain, mungkin mengalami stress sehingga tidak 

memikirkan orang lain atau memiliki kecenderungan untuk tidak 

menyadari dan tidak mempedulikan kebutuhan orang lain. 

c. Komposisi dan struktur jaringan sosial  

Maksud dari jaringan sosial adalah hubungan yang dimiliki individu 

dengan orang-orang dalam keluarga serta lingkungannya. Hubungan ini 
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dapat bervariasi dalam ukuran (jumlah orang yang sering berhubungan 

dengan individu), frekuensi hubungan (seberapa sering individu bertemu 

dengan orang-orang tersebut), komposisi (apakah orang-orang tersebut 

merupakan anggota keluarga, teman, rekan kerja dan sebagainya) dan 

kedekatan hubungan.  

B. Kesejahteraan psikologis 

1. Definisi Kesejahteraan psikologis 

Kesejahteraan psikologis  merupakan integrasi dari teori-teori perkembangan 

manusia, teori psikologi klinis dan konsep mengenai kesehatan mental (Ryff, 1989). 

Kesejahteraan psikologis sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki 

tujuan dalam hidupnya agar lebih bermakna, menyadari potensi-potensi yang 

dimiliki, menciptakan dan mengatur kualitas hubungannya dengan orang lain, 

sejauh mana mereka merasa bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, serta 

berusaha mengembangkan dan mengeksplorasi dirinya. 

Menurut Ryff (1989) gambaran tentang karakteristik orang yang memiliki 

kesejahteraan psikologis merujuk pada pandangan Rogers tentang orang yang 

berfungsi penuh (fully-functioning person), pandangan Maslow tentang aktualisasi 

diri (self actualization), pandangan Jung tentang individuasi (individuation), 

konsep Allport tentang kematangan (maturity), juga sesuai dengan konsep Erikson 

dalam menggambarkan individu yang mencapai integration vs despair. 

Menurut Bradburn (dalam Ryff & Keyes, 1995) Kesejahteraan psikologis 

merujuk kepada segala aktifitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung 
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setiap hari dimana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran 

dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif kepada kondisi mental yang 

positif.  

2. Dimensi Kesejahteraan psikologis 

Enam dimensi  psychological well-being yang merupakan intisari dari teori-

teori positive functioning psychology yang dirumuskan oleh Ryff 1989, yaitu: 

a. Dimensi penerimaan diri (self-acceptance) 

Penerimaan diri didefinisikan sebagai ciri utama dari kesehatan 

mental yang juga menjadi karakteristik dari aktualisasi diri yang 

mumpuni menuju kepada fungsi individu yang optimal. Penerimaan diri 

yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk menerima dirinya 

secara keseluruhan baik pada masa kini dan masa lalunya, seseorang 

yang menilai positif diri sendiri adalah individu yang memahami dan 

menerima berbagai aspek diri termasuk di dalamnya kualitas baik 

maupun buruk, dapat mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal dan 

bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. 

Sebaliknya, individu yang menilai negatif diri sendiri menunjukkan 

adanya ketidakpuasan terhadap kondisi dirinya, merasa kecewa dengan 

apa yang telah terjadi pada kehidupan masa lalu, bermasalah dengan 

kualitan personalnya dan ingin menjadi orang yang berbeda dari diri 

sendiri atau tidak menerima diri apa adanya (Ryff, 1995). 

b. Dimensi hubungan yang positif dengan orang lain (positive relations 

with others) 
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Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan individu 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Individu 

yang tinggi dalam dimensi ini ditandai dengan mampu membina 

hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dai orang lain. Selain itu, 

individu tersebut juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 

orang lain, dan menunjukkan empati, afeksi, serta memahami prinsip 

memberi dan meneruma dalam hubungan antarpribadi. 

c. Dimensi otonomi (autonomy) 

Otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu untuk bebas 

namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Individu 

yang memiliki otonomi yang tinggi ditandai dengan bebas, mampu 

untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dan mengatur 

perilaku sendiri, kemampuan mandiri, tahan terhadap tekanan sosial, 

mampu mengevaluasi diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan 

tanpa adanya campur tangan orang lain. 

Sebaliknya, individu yang rendah dalam dimensi otonomi akan 

sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi 

dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang lain untuk membuat 

keputusan penting, serta mudah terpengaruh oleh tekanan sosial untuk 

berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu (Ryff, 1995). 

d. Dimensi penguasaan lingkungan (environmental mastery) 
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Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan individu 

untuk mengatur lingkungannya, memanfaatkan kesempatan yang ada di 

lingkungan, menciptakan, dan mengontrol lingkungan sesuai dengan 

kebutuhan. Individu yang tinggi dalam dimensi penguasaan lingkungan 

memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia 

dapat mengendalikan aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya 

termasuk mengatur dan mengendalikan dituasi kehidupan sehari-hari, 

memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, serta mampu 

memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 

pribadi. 

Sebaliknya, individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang 

rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, 

merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas 

lingkungan sekitarnya serta tidak mampu memandaatkan peluang dan 

kesempatan di lingkungan sekitarnya (Ryff, 1995).  

e. Dimensi tujuan hidup (purpose in life) 

Tujuan hidup memiliki pengertian individu memiliki pemahaman 

yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa 

individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya, dan merasa bahwa 

pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna. 

Individu yang tinggi dalam dimensi ini adalah individu yang memiliki 

tujuan dan arah dalam hidup, merasakan arti dalam hidup masa kini maupun 
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yang telah dijalaninya, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup 

serta memiliki tujuan dan sasaran hidup.  

Sebaliknya individu yang rendah dalam dimensi tujuan hidup akan 

kehilangan makna hidup, arah dan cita-cita yang tidak jelas, tidak melihat 

makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa lalu, serta 

tidak mempunyai harapan atau kepercayaan yang memberi arti pada 

kehidupan (Ryff,1995). 

f. Dimensi pertumbuhan pribadi (personal growth) 

Individu yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi ditandai 

dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan 

dalam dirinya, memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan 

berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki 

kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan 

peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu serta 

dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan 

yang bertambah.  

Sebaliknya, individu yang memiliki pertumbuhan pribadi rendah 

akan merasakan dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat peningkatan dan 

pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap 

kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan 

tingkah laku yang baik (Ryff,1995). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan psikologis 
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Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain:  

1. Usia  

Penelitian yang dilakukan oleh Ryff (1989) ditemukan adanya perbedaan 

tingkat kesejahteraan psikologis pada orang dari berbagai kelompok usia. Ryff 

membagi kelompok usia ke dalam tiga bagian yakni young (25-29 tahun), 

mildlife (30- 64tahun), dan older (> 65 tahun). Pada individu dewasa akhir 

(older), memiliki skor tinggi pada dimensi otonomi, hubungan positif dengan 

orang lain, penguasaan lingkungan, dan penerimaan diri sementara pada 

dimensi pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup memiliki skor rendah. 

 

2. Gender 

 Hasil penelitian Ryff (1989) menyatakan bahwa dalam dimensi hubungan 

dengan orang lain atau interpersonal dan pertumbungan pribadi, wanita 

memiliki nilai signifikan yang lebih tinggi dibanding pria karena kemampuan 

wanita dalam berinteraksi dengan lingkungan lebih baik dibanding 

pria.Keluarga sejak kecil telah menanamkan dalam diri anak laki-laki sebagai 

sosok yang agresif, kuat, kasar dan mandiri, sementara itu perempuan 

digambarkan sebagai sosok yang pasif dan tergantung, tidak berdaya, serta 

sensitif terhadap perasaan orang lain dan hal ini akan terbawa sampai anak 

beranjak dewasa.  

3. Status Sosial Ekonomi 
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Perbedaan kelas sosial juga mempengaruhi kondisi  psychological well-

being seorang individu. Data yang  diperoleh dari Wisconsin Longitudinal 

Study memperlihatkan gradasi sosial dalam kondisi well-being pada dewasa 

madya. Data tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi dan status 

pekerjaan meningkatkan  psychological well-being, terutama pada dimensi 

penerimaan diri dan dimensi tujuan hidup (Ryff, 1994). Mereka yang 

menempati kelas sosial yang tinggi memiliki perasaan yang lebih positif 

terhadap diri sendiri dan masa lalu mereka, serta lebih memiliki rasa 

keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan mereka yang berada di kelas 

sosial yang lebih rendah. 

 

4. Budaya  

Budaya Ryff (1995) mengatakan bahwa system nilai individualism atau 

kolektivisme memberi dampak terhadap kesejahteraan psikologis yang dimiliki 

suatu masyarakat. Budaya barat memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi 

penerimaan diri dan otonomi, sedangkan budaya timur yang menjunjung tinggi 

nilai kolektivisme memiliki nilai yang tinggi pada dimensi hubungan positif 

dengan orang lain. 

C. Narapidana Remaja 

Perspektif hukum menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 

adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan 

belas) yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang No 11 Tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Anak). Tindakan asusila tersebut berupa tindakan asusila, 

perjudian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, 

pemerasan, penggelapan uang, penipuan, dan penyalahgunaan zat psikotropika 

(Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). 

Anak yang melakukan tindakan pidana akan menjadi tanggung jawab negara 

dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (dibawah 

Departemen Kehakiman) atau dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga rehabilitasi 

(Sarwono dalam Ariyanto, 2015). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berperan dalam 

melakukan pembinaan, membimbing, memulihkan keadaan dan tingkah laku anak 

agar tidak mengulangi kesalahannya, serta dapat kembali sebagai manusia yang 

berguna di tengah masyarakat kelak (Wirohati, 2013).  

Prendi (2014) menyatakan bahwa menjadi seorang narapidana dapat 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Hasil penelitian Prendi (2014) 

pada narapidana usia 14-18 tahun menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis 

narapidana remaja akan tinggi apabila narapidana remaja tidak mengalami frustrasi 

atau mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, mampu beradaptasi, 

tidak rendah diri, tidak menutup diri, senantiasa berpikir positif dan tenang. 

Elemen-elemen ini dapat menentukan jalannya kesejahteraan psikologis narapidana 

remaja di lingkungan isolasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara strategi coping, penyesuaian (adaptasi) dan kesejahteraan 

psikologis bahwa perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan 

kesejahteraan psikologis pada narapidana remaja. Penelitian Prendi (2014) 
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menunjukkan bahwa selama masa tahanan akan mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis narapidana. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti untuk 

meneliti pada narapidana di LPKA Klas I Blitar. 

D. Keterkaitan Antar Variabel  

Persepsi dukungan sosial merupakan prediktor yang lebih baik tentang 

status psikologis dibandingkan pegukuran dukungan sosial secara objektif (Barrera, 

1981; Brandt & Weinert, 1981; Sarason et al., 1985; Lazarus et al., 1981; Wilcox, 

1981 dalam Zimet, Dahlem, Zimet dan Farley 1988). Menurut Zimet, Dahlem, 

Zimet dan Farley (1988, dalam Louw dan Viviers, 2010) persepsi dukungan sosial 

adalah cara individu menafsirkan ketersediaan sumber dukungan yang berperan 

sebagai penahan gejala dan peristiwa stress. Menurut Zimet, Dahlem, Zimet dan 

Farley (1988),  persepsi dukungan sosial terbagi dalam tiga dimensi, yaitu keluarga, 

teman, dan significant other.Hubungan positif antara dukungan sosial dan 

kesejahteraan psikologis di antara orang dewasa dan remaja telah 

didokumentasikan secara konsisten oleh para peneliti, terutama bahwa dukungan 

sosial dapat membantu melindungi kaum muda terhadap dampak negatif dari 

stressor dan meningkatkan hasil positif (Hussong, 2000; Newman et al., 2007 dalam 

Sanyal, Tina dan Rohlimum, 2016).  

Ryff (1989) mengungkapkan bahwa individu yang berada dalam keadaan 

kesejahteraan psikologis adalah individu yang merasa puas dengan hidupnya, 

kondisi emosional yang positif, mampu melalui pengalaman-pengalaman buruk 

yang dapat menghasilkan kondisi emosional negatif, memiliki hubungan yang 

positif dengan orang lain, mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung 
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dengan orang lain, mengontrol kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup 

yang jelas dan mampu mengembangkan dirinya sendiri (Ryff, 1989).  

Demikianlah mampu dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

narapidana remaja di LPKA Kelas I Blitar untuk memilliki persepsi dukungan 

sosial dalam menghadapi kesulitan hidup karena perubahan kondisi yang 

menyebabkan perasaan menderita, mampu menghasilkan kesejahteraan psikologis 

yang dirasakan oleh anak didik di LPKA Kelas II Blitar melalui dimensi-dimensi 

kesejahteraan psikologis. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Berikut ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara persepsi 

dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis, maka peneliti mengajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha : Terdapat hubungan antara persepsi dukungan sosial dengan kesejahteraan   

psikologis pada narapidana di LPKA Klas I Blitar. 

Persepsi dukungan sosial Kesejahteraan psikologis 
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Ho : Tidak terdapat hubungan antara persepsi dukungan sosial dengan 

kesejahteraan  psikologis pada narapidana di LPKA Klas I Blitar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian mengenai “Hubungan antara Persepsi Dukungan Sosial dengan 

Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana di LPKA Klas I Blitar” menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional guna mengetahui adanya 

hubungan antara variabel bebas (persepsi dukungan sosial) dengan variabel terikat 

(kesejahteraan psikologis) pada narapidana di LPKA Klas I Blitar. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (x) 

Variabel bebas atau disebut juga independent variabel (x) dalam penelitian ini 

adalah persepsi dukungan sosial. 

2. Variabel terikat (y) 

Variabel terikat atau disebut juga dependent variabel (y) dalam penelitian ini 

adalah kesejahteraan psikologis. 



 

28 
 

 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Persepsi dukungan sosial 

Persepsi dukungan sosial adalah persepsi yang dimiliki subjek mengenai 

dukungan yang ia rasakan dari keluarga, teman dan orang yang spesial, baik 

yang berupa bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel akan ketersediaan persepsi dukungan 

sosial yaitu Multidimensional Scale of  Perceived Social Support (MSPSS) 

yang dikembangkan oleh Zimet pada tahun 1988. Alat ukur ini mengukur 

penilaian subjektif individu mengenai dukungan sosial yang diterimanya dari 

tiga sumber, yaitu keluarga, teman, dan orang yang spesial. 

2. Kesejahteraan psikologis 

Kesejahteraan psikologis adalah kondisi subjek yang di tandai dengan adanya 

perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup dan tidak ada gejala-gejala depresi.  

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh enam aspek yakni self-acceptance (menerima 

diri), postive relations with others (relasi positif dengan orang lain), autonomy 

(menentukan tindakan sendiri), environmental mastery (mengatur kehidupan dan 

lingkungan secara efektif), purpose in life (yakin atas hidupnya dan memiliki 

tujuan), dan personal growth (mengembangkan diri). Alat ukur kesejahteraan 

psikologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang 

dikembangkan oleh Ryff (1989). 

 

D. Partisipan 
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1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja berusia 12-20 

tahun (rata-rata usia para remaja tersebut) yang berada di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas 1  Blitar yang berjumlah 181 orang. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah narapidana remaja yang sedang menjalani 

masa tahanan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Blitar 

berjumlah 141 orang dengan 40 narapidana diluar sampel sebagai subjek 

pelaksanaan try out skala. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-

probability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel penelitian dan partisipan diminta untuk mengisi 

kuisioner yang telah dibuat oleh peneliti.  

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, 

antara lain 

1. Mengurus perizinan pelaksanaan penelitian 

Mengurus surat izin penelitian dari jurusan, fakultas, dan Kantor Wilayah 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Perizinan pelaksanaan penelitian 

dimaksudkan untuk mendapatkan surat pengantar resmi dari Kantor Wilayah 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur kepada instansi tujuan yaitu LPKA 

Klas I Blitar. 
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2. Pelaksanaan uji coba (try out) instrumen atau alat ukur. 

Alat ukur diujicobakan pada subjek di dalam  populasi yang tidak terpilih 

menjadi sampel penelitian. Pengujicobaan alat ukur dilakukan dengan cara 

membagikan skala yang telah disusun oleh peneliti. 

3. Revisi instrumen atau alat ukur 

Revisi alat ukur dilakukan untuk menyisihkan aitem yang kurang 

merepresentasikan indikator variabel. 

4. Tahap Analisis Data 

Analisis data bersama dengan penginterpretasian data penelitian. 

Penginterpretasian data dilakukan saat analisis data guna menjawab masalah hingga 

menguji hipotesis yang dapat merepresentasikan keadaan di lapangan. Tahap 

analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Pemeriksaan kelengkapan data yang terkumpul 

b. Skoring pada data yang diperoleh 

c. Melakukan penghitungan serta tabulasi data 

d. Melakukan analisis data menggunakan program IBM SPSS Statistics 16.0 

for Windows 

e. Penginterpretasian data statistik serta mengaitkan dengan teori sehingga 

didapatkan penjelasan teoritis pada hasil penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

a. Skala 
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Penulis menggunakan skala sebagai instrumen dalam penelitian ini. Skala 

terdiri dari skala Kesejahteraan psikologis dan skala Persepsi dukungan sosial. 

Kedua skala ini berupa daftar pernyataan yang harus diisi oleh subjek. Penilaian 

dalam skala ini menggunakan rating scale yang terdiri dari 5 pilihan jawaban untuk 

skala kesejahteraan psikologis dan 7 pilihan jawaban untuk skala persepsi 

dukungan sosial. 

Tabel 1. Penilaian Pilihan Jawaban pada Skala Kesejahteraan 

psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Penilaian Pilihan Jawaban pada Skala Persepsi dukungan sosial 

 

Pilihan Jawaban  Skor Item 

Fav Unfav 

Sangat menggambarkan diri saya 1 5 

Menggambarkan diri saya 2 4 

Terkadang menggambarkan diri saya 3 3 

Tidak menggambarkan diri saya 4 2 

Sangat tidak menggambarkan diri saya 5 1 

Pilihan Jawaban  Skor Item 
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1. Skala Persepsi dukungan sosial 

Skala persepsi dukungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

pernyataan tertulis yang berisi 12 aitem yang terdiri dari aitem favorable. Skala ini 

merupakan skala yang peneliti adaptasi dari skala Multidimensional Scale of  

Perceived Social Support (MSPSS) yang dikembangkan oleh Zimet (1988)  yang 

telah diadaptasi dari penelitian Munawaroh (2013). Koefisien reliabilitas dari alat 

ukur persepsi dukungan sosial secara keseluruhan diperoleh sebesar 0,832. Berikut 

Blue-Print skala persepsi dukungan sosial: 

Tabel 3. Blue-Print Multidimensional Scale of  Perceived Social Support 

sebelum Uji Coba (tryout) 

Dimensi 
Item Jumlah Prosentase 

Fav   

Keluarga (Family) 3,4,8,11 4 33.33% 

Teman (Friends) 6,7,9,12 4 33.33% 

Orang yang spesial 1,2,5,10 4 33.33% 

Fav Unfav 

Sangat tidak setuju 1 6 

Tidak setuju 2 5 

Agak tidak setuju 3 4 

Agak setuju 4 3 

Setuju 5 2 

Sangat Setuju 6 1 
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(Significant other) 

 Total      12 100% 

 

2. Skala Kesejahteraan psikologis 

Skala Kesejahteraan psikologis yang digunakan dalam penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti berdasarkan aspek 

kesejahteraan psikologis  yang diungkapkan oleh Ryff (1989). Berikut Blue-

Print skala kesejahteraan psikologis: 

 

Tabel 4. Blue-Print Skala Kesejahteraan psikologis sebelum Uji Coba (try 

out) 

Dimensi Indikator 
Item Jumla

h 

Prosentas

e 
Fav Unfav 

Self-

acceptance 

a. Mampu memahami 

dan menerima 

berbagai aspek diri 

termasuk di 

dalamnya kualitas 

baik maupun buruk. 

b. Mampu 

mengaktualisasikan 

diri dan optimal 

dalam segala hal. 

c. Mampu bersikap 

positif terhadap 

kehidupan yang 

dijalaninya. 

 

1, 19 7, 13 4 13.33% 

Positive 

relations 

with others 

a. Mampu membina 

hubungan yang 

hangat dan penuh 

8, 14, 23 2, 20 5 16.67% 
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kepercayaan dengan 

orang lain. 

b. Peduli dengan 

kesejahteraan orang 

lain. 

c. Mampu 

menunjukkan 

empati dan afeksi. 

d. Memahami prinsip 

memberi dan 

menerima dalam 

hubungan 

antarpribadi. 

 

Autonomy a. Mampu menentukan 

nasib sendiri. 

b. Mampu mengatur 

perilaku diri sendiri. 

c. Tahan terhadap 

tekanan sosial. 

d. Mampu 

mengevaluasi diri 

sendiri. 

e. Mampu mengambil 

keputusan sendiri 

tanpa adanya 

campur tangan 

orang lain. 

 

9, 15 3, 21 4 13.33% 

Environme

ntal 

mastery   

a. Memiliki keyakinan 

dan kompetensi 

dalam mengatur 

lingkungan. 

b. Mampu 

mengendalikan 

aktivitas eksternal 

yang berada 

dilingkungannya 

(mengatur dan 

mengendalikan 

kehidupan sehari-

hari). 

c. Mampu 

memanfaatkan 

kesempatan yang 

4, 10, 

16 

22, 25 5 16.67% 



 

35 
 

 

 

 

ada di 

lingkungannya. 

d. Mampu memilih dan 

menciptakan 

lingkungan yang 

sesuai dengan 

kebutuhan pribadi.  

Purpose of 

life 

a. Memiliki tujuan dan 

arah hidup yang 

jelas. 

b. Mampu memaknai 

hidup yang sedang 

dijalani maupun 

yang telah dijalani. 

c. Memiliki keyakinan 

yang memberikan 

tujuan hidup. 

11, 28 5, 17, 

26 

5 16.67% 

Personal 

growth 

a. Memiliki perasaan 

mengenai 

pertumbuhan yang 

berkesinambungan 

dalam dirinya. 

b. Mampu melihat 

dirinya sebagai 

individu yang selalu 

tumbuh dan 

berkembang. 

c. Terbuka terhadap 

pengalaman baru. 

d. Mampu menyadari 

potensi dalam diri 

yang dimiliki. 

e. Mampu merasakan 

peningkatan yang 

terjadi pada diri dan 

tingkah lakunya 

setiap waktu  

f. Mampu menjadi diri 

yang lebih efektif 

dan memiliki 

pengetahuan yang 

bertambah. 

6, 18, 27, 

30 

12, 24, 

29 

7 23.33% 

   Total  30 100%  
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G. Pengujian Alat Ukur 

1. Validitas  

Penelitian ini menggunakan validitas isi (content validity) sebagai tipe 

pengujian validitasnya. Validitas isi terdiri dari  face validity dan logical validity 

(Azwar, 2014). 

a. Face Validity 

Penilaian mengenai face validity dilampirkan pada bagian belakang skala yang 

digunakan dalam uji coba (try out).Face validity berbentuk pernyataan mengenai 

tampilan hingga kalimat yang digunakan dengan dua pilihan jawaban yaitu jelas 

dan tidak jelas. 

Tabel 5. Hasil Validitas Tampang Uji Coba Alat Ukur 

Validitas Tampang Respon Total Prosentase 

Petunjuk Pengisian 
Ya 

Tidak 

33 

7 

82.5% 

17.5% 

Kalimat yang digunakan 
Ya 

Tidak 

37 

3 

92.5% 

7.5% 

Tampilan Skala 
Ya 

Tidak 

36 

4 

90% 

10% 

   

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden, yakni 33 

orang (82.5%) menyebutkan petunjuk pengisian skala dapat dimengerti, dan 37 

orang responden (92.5%) menyebutkan bahwa kalimat yang digunakan dalam alat 

ukur jelas, serta 36 orang (90%) menyebutkan bahwa tampilan skala cukup baik. 

b. Logical Validity 
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Logical validity (validitas logis) atau penilaian kelayakan isi item yang bersifat 

kualitatif dan judgemental dilakukan dengan bantuan  expert judgement (Azwar, 

2014) yang dalam penelitian ini adalah ahli di bidang psikologi (dosen psikologi 

Universitas Brawijaya Malang). 

 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas Cronbach Alpha merupakan formula reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini. Syarat sebuah dimensi dikatakan reliabel apabila memiliki 

nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (Arikunto, 2013). 

Tabel 6. Kategorisasi Koefisien Reliabilitas Cronbach Alpha 

Koefisien Reliabilitas Conbach-alpha Kriteria 

<0,20 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah  

Cukup tinggi 

Tinggi  

Sangat tinggi 

Tabel 7. Uji Reliabilitas skala penelitian 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Jumlah Item Reliabilitas 

Persepsi Dukungan 

Sosial 

0.860 12 Sangat Tinggi 

Kesejahteraan 

Psikologis 

0.882 20 Sangat Tinggi 

Tabel 7 (hasil uji reliabilitas skala peneitian) menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha dari skala Persepsi Dukungan Sosial sebesar 0,860 yang 

berarti skala termasuk ke dalam kategori reliabilitas sangat tinggi (0.80-1.00) 
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dengan jumlah aitem yang lolos sebanyak 12 aitem dari total 12 aitem. Selain 

itu, nilai Cronbach’s Alpha  pada skala Kesejahteraan Psikologis menunjukkan 

angka 0,882 yang berarti memiliki reliabilitas sangat tinggi (0.80-1.00) dengan 

20 aitem yang lolos dari 30 aitem. Kategori yang sangat tinggi (0.80-1.00) pada 

kedua skala tersebut juga menunjukkan bahwa kedua skala tersebut layak 

untuk dijadikan alat ukur penelitian. 

3. Analisis Aitem Skala Uji Coba 

Skala yang akan diberikan kepada sampel penelitian terlebih dahulu dilakukan 

uji coba (try out). Uji coba (try out) dilakukan dengan cara memberikan skala 

kepada subjek  dalam  populasi yang tidak dijadikan sampel penelitian. Pengerjaan 

uji coba (try out) skala dilaksanakan oleh sampel berukuran kecil atau minimal yaitu 

±30 untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur serta melihat apakah 

kalimat yang digunakan dalam skala tersebut sudah dipahami oleh subjek sesuai 

maksud dari peneliti (Azwar, 2014). Peneliti menggunakan 40 narapidana di LPKA 

Klas I Blitar dalam pelaksanaan uji coba skala. Narapidana yang telah mengikuti 

uji coba tidak boleh mengikuti saat penelitian. 

Analisis aitem dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 16.0 for 

windows. Hasil skoring pada skala uji coba (try out) dianalisis dengan melihat daya 

diskriminasi aitem. Daya diskriminasi aitem merupakan batas sejauh mana aitem 

dapat membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang hendak diukur (Azwar, 2014). Nilai daya 

diskriminasi aitem terlihat pada skor di kolom corrected item-total correlation. 

Melalui nilai daya diskriminasi aitem, sebuah aitem dapat dikatakan berdaya beda 
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yang baik atau bagus jika menunjukkan angka lebih dari 0,30 pada koefisien 

korelasi aitem totalnya. Namun angka tersebut dapat diturunkan menjadi 0,25 

apabila dalam salah satu dimensi tidak terwakili dikarenakan banyaknya aitem yang 

gugur (Azwar, 2014). Aitem yang digunakan dalam skala penelitian nantinya terdiri 

dari aitem yang sudah melewati tahap penyeleksian daya diskriminasi aitem atau 

dengan kata lain aitem yang memiliki nilai daya diskriminasi baik (0,30). 

Tabel 8. Aitem Lolos pada Analisis Aitem Uji Coba Skala Persepsi 

Dukungan Sosial 

 

Dimensi 

Aitem lama Aitem Lolos 
Jumlah 

Prosentas

e 

Fav    

Keluarga 

(Family) 

3,4,8,11 3, 4, 8, 11 4 33.33% 

Teman 

(Friends) 

6,7,9,12 6, 7, 9, 12 4 33.33% 

Orang yang 

spesial 

(Significant 

other) 

1,2,5,10 1, 2, 5, 10 4 33.33% 

 Total       12 100% 

Tabel 8 menunjukkan setelah dilakukan uji coba (try out) skala Persepsi 

Dukungan Sosial peneliti menggunakan batas daya diskriminasi aitem 0,30. 

Dari 12 aitem  semua aitem lolos. 

Tabel 9. Aitem Lolos pada Analisis Aitem Uji Coba Skala Kesejahteraan 

Psikologis 

 

Dimensi Item Lama Jumlah 
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Keterangan: Tanda (*)merupakan aitem gugur 

Tabel 9 menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis data pada skala 

Kesejahteraan Psikologis, terdapat 20 aitem yang lolos (dengan syarat daya 

diskriminasi aitem di atas 0,30), sedangkan 10 aitem lain dinyatakan gugur 

dikarenakan memiliki angka di bawah 0,30.  

H. Metode Analisa Data 

1. Uji Asumsi 

Sebelum tahap analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi terhadap 

variabel-variabel penelitian. Uji asumsi yang digunakan meliputi uji normalitas dan 

uji linearitas karena analisis data berupa analisis korelasional. 

a. Uji Normalitas 

F UF Item 

Lolos 

Prosentas

e % 

Self-acceptance 1, 19 7, 13 1, 7, 13, 

19 

4  20% 

Positive relations 

with others 

8, 14, 23 2, 20* 2, 8, 14, 

23 

4  20% 

Autonomy 9, 15* 3*, 21* 9 1  5% 

Environmental 

mastery 

4, 10*, 

16* 

22*, 25* 4 1 5% 

Purpose of life 11, 28 5, 17, 26 5, 11, 17, 

26, 28 

5 25% 

Personal growth 6, 18, 27, 

30* 

12, 24*, 

29 

6, 12, 18, 

27, 29 

5 25% 

 

 

   

Total  

 

20 

 

100% 
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Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi 

data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov dengan nilai signifikan α sebesar 0,05 

atau data dinyatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Siregar, 2013) 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah antara 

variabel x dan variabel y memiliki hubungan yang linier. Pengujian linearitas 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Uji 

linearitas dilakukan dengan menggunakan uji F pada IBM SPSS Statistics 16.0 for 

Windows yang nantinya digunakan  untuk mengetahui apakah kedua variabel 

berhubungan secara langsung atau tidak atau data dapat disebut linier apabila 

memiliki nilai linearitas lebih dari 0,05 (Siregar, 2013). 

2. Uji Hipotesis 

Hipotesis sebuah penelitian dapat dikatakan diterima atau ditolak apabila melalui 

uji hipotesis terlebih dahulu. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang 

digunakan dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien korelasi nilai r antara 

kedua variabel yang didapatkan dengan penghitungan pada rumus korelasi Product 

Moment Pearson (Azwar, 2014). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar dengan sampel berjumlah 

130 dari total 181 narapidana (40 orang menjadi subjek skala uji coba). Subjek 

keseluruhan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 12-20 tahun yang tediri 

dari beberapa kasus kriminal pidana perlindungan anak, psikotropika, pemerasan, 

perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan,  dan kesusilaan. Deskripsi 

subjek penelitian dapat diketahui melalui data identitas yang subjek cantumkan di 

bagian identitas pada skala dan hasil pengecekan berdasarkan data petugas. 

Tabel 10. Kategori Usia Subjek (Monks, 2009) 

Kategori Usia Jumlah 
Prosentase 

% 

Remaja awal 12-15 tahun 17 13.07% 

Remaja tengah 16-18 tahun 108 83.07% 

Remaja akhir 19-21 tahun 5 3.84 % 

 Total  130 100 % 
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       Tabel 11. Kategori Kasus Kriminal Subjek 

Kategori Kasus Kriminal Jumlah Presentase % 

Pelanggaran terhadap Tiban 4  3.07% 

Kesusilaan 3 2.30 % 

Pembunuhan 5 3.84 % 

Penganiayaan 10 7.69 % 

Pencurian 18  13.84% 

Perampokan  17 13.07 % 

Pemerasan  1 0.76 % 

Kesehatan 3 2.30 % 

Psikotropika 14 10.76% 

KDRT 3 2.30% 

Perlindungan Anak 10 7.69% 

Lain-lain 42 32.30% 

Total 130 100% 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa berdasarkan kategori usia remaja menurut 

Monks (2009) diketahui mayoritas subjek berada dalam kategori remaja tengah 

(16-18 tahun) sebanyak 108 orang (83.07%), untuk subjek dalam kategori reja 

awal (12-15 tahun) sebanyak 17 orang (13.07%), dan subjek minoritas berada 

dalam kategori remaja akhir (19-21 tahun) sebanyak 5 orang (3.84%). Tabel 10 

kategori kasus kriminal, terlihat bahwa paling banyak subjek memiliki catatan 

kasus kriminal lain-lain yaitu 42 orang (32.30%), kasus terendah yaitu kasus 

pemerasan sebanyak 1 orang (0.76%). 
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2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk 

menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Kemudian, yang 

menjadi dasar analisis deskriptif adalah dengan cara menghitung skor 

maksimum, skor minimum, mean (nilai tengah), dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel. 

Skor yang dibutuhkan pada analisis deskriptif adalah skor hipotetik dan 

skor empirik. Skor hipotetik diperoleh dari perhitungan secara manual dengan 

menggunakan rumus, sedangkan penghitungan skor empirik menggunakan 

IBM SPSS Statistics 16.0 for Windows. Adanya penghitungan skor hipotetik 

dan skor empirik bertujuan untuk membandingkan data yang didapat secara 

hipotetik dengan data yang ada di lapangan. 

Tabel 12. Penghitungan Skor Hipotik (Azwar, 2013) 

Nilai minimum hipotetik Skor aitem terendah x jumlah aitem 

Nilai maksimum hipotetik Skor aitem tertinggi x jumlah aitem 

Mean hipotetik Skor maksimum + skor minimum 

2 

Standar deviasi hipotetik Skor maksimum – skor minimum 

6 

Setelah dilakukan penghitungan skor hipotetik dan skor empirik kemudian 

dibandingkan antara keduanya pada masing-masing variabel. 

Tabel 13. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Persepsi 

Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis 

 

Variabel  Statistik Hipotetik  Empirik 

Nilai Minimun 12 30 

Nilai Maksimum 72 72 
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Persepsi 

Dukungan 

Sosial 

Mean (μ) 42 59.51 

Standar Deviasi (σ) 

 

10 7.79 

Kesejahteraan 

Psikologis 

Nilai Minimun 20 53 

Nilai Maksimum 100 99 

Mean (μ) 60 74.66 

Standar Deviasi (σ) 13.33 10.28 

 

Tabel 13 merupakan gambaran umum mengenai Persepsi Dukungan 

Sosial dan Kesejahteraan Psikologis pada sampel penelitian. Data hipotetik 

merupakan data yang diperoleh berdasarkan penghitungan skala tanpa data 

dengan rumus manual, sedangkan data empirik diperoleh berdasarkan 

penghitungan data yang diperoleh pada skala penelitian. Variabel Persepsi 

Dukungan Sosial pada tabel menunjukkan nilai minimum pada skor hipotetik 

sebesar 12 dan pada skor empirik 30, sedangkan pada variabel Kesejahteraan 

Psikologis menunjukkan nilai minimum skor hipotetik sebesar 20 dan pada 

skor empirik 53. Nilai minimum pada skor hipotetik kedua variabel lebih 

rendah dibandingkan skor empirik yang berarti tidak ada satu subjek pun yang 

memilih pilihan jawaban dengan nilai minimum pada keseluruhan aitem di 

masing-masing skala. Nilai maksimum pada variabel Persepsi Dukungan 

Sosial menunjukkan skor hipotetik sebesar 72 dan pada skor empirik 72.  

Nilai maksimum pada skor hipotetik dan skor empirik sama besar pada 

variabel Persepsi Dukungan Sosial yang menunjukkan terdapat subjek yang 

memilih pilihan jawaban dengan nilai maksimal pasa keseluruhan aitem. Pada 
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variabel Kesejahteraan Psikologis nilai maksimum skor hipotetik 

menunjukkan angka 100 dan skor empirik menunjukkan angka 99. Nilai 

maksimum pada skor empirik variabel Kesejhteraan Psikologis lebih rendah 

dibandingkan skor hipotetik yang berarti tidak ada satu subjek pun yang 

memilih pilihan jawaban dengan nilai maksimum pada keseluruhan aitem pada 

skala. Tabel 12 juga menunjukkan variabel Persepsi Dukungan Sosial sebesar 

42 dan skor empirik sebesar 59.51(μ Hipotetik < μ Empirik) yang berarti 

Persepsi Dukungan Sosial pada subjek cenderung tinggi, sedangkan pada 

variabel Kesejahteraan Psikologis mean skor hipotetik menunjukkan angka 60 

dan skor empirik sebesar 74.66 (μ Hipotetik < μ Empirik) yang berarti 

Kesejahteraan Psikologis subjek cenderung tinggi.  

Selanjutnya dilakukan kategorisasi pada tiap variabel untuk 

menggolongkan subjek dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 

norma yang ditetapkan. 

Tabel 14. Norma kategorisasi subjek penelitian (Azwar, 2013) 

Kategori  Daerah Keputusan 

Rendah  X < (µ - σ)  

Sedang (µ - σ) ≤ X < (µ + σ)  

Tinggi  X ≥ (µ + σ)  

Keterangan: 

µ : mean hipotetik 

σ : standar deviasi 

X: skor subjek 

Norma kategorisasi subjek penelitian pada tabel 14 mengacu pada mean 

atau nilai rata-rata hipotetik (μ) dan nilai standar deviasi hipotetik (σ). 
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Tabel 15. Kategorisasi subjek pada variabel Persepsi Dukungan Sosial 

dan Kesejahteraan Psikologis 

Variabel Kategori 
Daerah 

Keputusan 

Jumlah 

Subjek 

Presentase 

% 

Persepsi 

Dukungan 

Sosial 

Rendah  X < 32 1 0.76% 

Sedang  32 ≤ X < 52 23  17.69% 

Tinggi  

 

X  ≥ 52 106  81.53% 

Kesejahteraan 

Psikologis 

Rendah X < 45.34 0 0% 

Sedang 45.34 ≤ X < 

70.66 

52 40% 

Tinggi X  ≥ 70.66 78  60% 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa kedua variabel, yaitu variabel Persepsi 

Dukungan Sosial dan variabel Kesejahteraan Psikologis tidak terdapat subjek 

yang tergolong ke dalam kategori rendah. Variabel Persepsi Dukungan Sosial 

menunjukkan bahwa subjek sebanyak 1 orang (0.76%) termasuk kedalam 

kategori rendah, subjek mayoritas sebanyak 106 orang (81.53%) termasuk 

kedalam kategori tinggi dan sisanya sebanyak 23 orang (17.69%) termasuk ke 

dalam kategori sedang. Adapun pada variabel Kesejahteraan Psikologis, subjek 

mayoritas berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 78 orang (60%) dan 

sisanya sebanyak 52 oarang (40%) termasuk kedalam kategori sedang. 

3. Uji asumsi 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 
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signifikan α sebesar 0,05 atau data dinyatakan normal apabila memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Azwar, 2013) 

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa pada 

variabel Persepsi Dukungan Sosial, angka Kolmogorov-Smirnov sebesar 1.103 

dan nilai asymp.sig menunjukkan angka 0.176 dan pada variabel Kesejahteraan 

Psikologis menunjukkan angka Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.807 dan 

asymp.sig menunjukan angka 0.532. Hasil uji normalitas pada kedua variabel 

menghasilkan angka di atas 0.05 yang berarti variabel Persepsi Dukungan 

Sosial dan Kesejahteraan Psikologis terdistribusi secara normal atau dapat 

dikatakan uji asumsi normalitas telah terpenuhi. 

b. Uji linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

antara variabel x dan variabel y memiliki hubungan yang linier. Pengujian 

linearitas biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi 

atau regresi linier. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan uji F pada 

IBM SPSS Statistics 16.0 for Windows yang nantinya digunakan  untuk 

mengetahui apakah kedua variabel berhubungan secara linier apabila 

memiliki nilai linearitas lebih dari 0,05 (Azwar, 2013). Setelah analisis 

data dilakukan, diperoleh nilai signifikansi pada linearity menunjukkan 

angka 0.707 atau lebih dari 0.05 yang berarti terdapat hubungan yang linier 

antara Persepsi Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis. 

4. Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara Persepsi Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis 

pada Narapidana di LPKA Kelas 1 Blitar. Kekuatan hubungan antara dua 

variabel yang digunakan dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien 

korelasi nilai r antara kedua variabel yang didapatkan dengan 

penghitungan pada rumus korelasi Product Moment Pearson (Azwar, 

2013). Pengujian hipotesis menggunakan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 16.0 for Windows. 

Hasil analisis menggunakan korelasi sederhana Product Moment 

Pearson diperoleh angka rxy sebesar 0.567 dengan p = 0.000 (p < 0.05) 

sehingga dapat diartikan terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

Persepsi Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis. Disimpulkan 

bahwa Ho ditolak, yaitu terdapat hubungan antara Persepsi Dukungan 

Sosial dengan Kesejahteraan Psikologis. Selain itu, diketahui pula nilai 

koefisien determinasi yang menunjukkan total varians sebesar 32.14 %. 

Angka tersebut berasal dari perhitungan berikut : 

KP = r2 x 100% =  (0.567)2 x 100% =  32.14 % 

Keterangan : 

KP = Koefisien Penentu  

r    = Nilai rxy (Hasil uji hipotesis Correlation Product Moment Pearson) 

Berdasarkan perhitungan KP, dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasinya sebesar 32.14%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 
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variabel Persepsi Dukungan Sosial berhubungan dengan variabel 

Kesejahteraan Psikologis sebesar 32.14%. 

 

 

 

B. Analisis Tambahan 

 Data tambahan pada penelitian ini diperoleh dari penghitungan korelasi 

variabel Persepsi Dukungan Sosial dan variabel Kesejahteraan Psikologis 

dilihat berdasarkan setiap dimensi pada persepsi dukungan sosial dengan 

variabel kesejahteraan psikologis. 

1. Analisis Korelasional Dimensi Keluarga pada variabel Persepsi 

Dukungan Sosial terhadap variabel Kesejahteraan Psikologis 

Hasil penghitungan korelasional dimensi keluarga pada variabel 

persepsi dukungan sosial terhadap variabel kesejahteraan psikologis 

dengan uji analisis korelasi Pearson diperoleh nilai sebesar 0.503 yang 

artinya bahwa pada dimensi keluarga memiliki hubungan yang cukup 

erat terhadap kesejahteraan psikologis subjek. Dimensi keluarga 

merupakan dimensi kedua tertinggi yang memiliki tingkat korelasional 
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dengan kesejahteraan psikologis pada subjek setelah dimensi orang 

yang spesial. 

2. Analisis Korelasional Dimensi Teman pada variabel Persepsi Dukungan 

Sosial terhadap variabel Kesejahteraan Psikologis 

Hasil penghitungan korelasional dimensi teman pada variabel persepsi 

dukungan sosial terhadap variabel kesejahteraan psikologis dengan uji 

analisis korelasi Pearson diperoleh nilai sebesar 0.388 yang artinya 

bahwa pada dimensi teman memiliki hubungan yang kecil terhadap 

kesejahteraan psikologis subjek. Dimensi teman merupakan dimensi 

yang memiliki tingkat korelasinal paling rendah dengan kesejahteraan 

psikologis subjek dibandingkan dimensi keluarga dan dimensi orang 

yang spesial. 

3. Analisis Korelasional Dimensi Orang yang Spesial pada variabel 

Persepsi Dukungan Sosial terhadap variabel Kesejahteraan Psikologis 

Hasil penghitungan korelasional dimensi orang yang spesial pada 

variabel persepsi dukungan sosial terhadap variabel kesejahteraan 

psikologis dengan uji analisis korelasi Pearson diperoleh nilai sebesar 

0.536 yang artinya bahwa pada dimensi orang yang spesial memiliki 

hubungan yang cukup erat terhadap kesejahteraan psikologis subjek. 
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Dimensi orang yang spesial merupakan dimensi yang memiliki tingkat 

korelasional paling tinggi dengan kesejahteraan psikologis subjek 

dibandingkan dengan dimensi keluarga, dan dimensi teman. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antara persepsi dukungan sosial dan  kesejahteraan psikologis pada narapidana anak 

di LPKA Kelas I Blitar. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara persepsi dukungan sosial dan  kesejahteraan psikologis pada narapidana  

anak di LPKA Kelas I Blitar. Hal tersebut berarti hipotesis penelitian dapat 

diterima. Persepsi dukungan sosial dirasakan lebih unggul karena lebih konsisten 

mempromosikan kesehatan psikologis dan melindunginya pada saat stress (Cassel, 

1976; Cobb, 1976 dalam Norris & Kaniasty, 1996). Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian ini dilakukan oleh Balogun (2014) yang berjudul Dispositional factors, 

perceived social support and happiness among prison inmates in Nigeria : A new 

look. Subjek penelitian sebanyak 251 tahanan penjara yang dipilih secara acak dari 

3 penjara di tiga negara bagian barat daya di Nigeria. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa dukungan sosial dari keluarga, teman dan orang yang spesial 

memprediksi kebahagiaan melampaui kepribadian dan di atas kecerdasan 
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emosional. Hal ini menyiratkan bahwa dukungan sosial adalah variabel penting 

yang tidak boleh diabaikan dalam mempelajari kebahagiaan.  

Hasil perhitungan persepsi dukungan sosial dan  kesejahteraan psikologis 

menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu 

rs = 0.567 dengan Sig./p = 0.000 dan korelasi bertanda (+). Besaran korelasi ini 

berdasarkan kriteria Guilford (1956) menunjukkan korelasi yang cukup erat antara 

persepsi dukungan sosial dan  kesejahteraan psikologis. Nilai koefisien korelasi 

bertanda positif (+) bermakna bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus atau 

searah diantara kedua variabel tersebut, artinya semakin tinggi persepsi dukungan 

sosial maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis subjek penelitian. Begitu 

pula sebaliknya, semakin rendah persepsi dukungan sosial maka semakin rendah 

pula kesejahteraan psikologis.  

Nilai positif pada hasil uji hipotesis didukung oleh penghitungan pada 

kategori subjek untuk masing–masing variabel. Variabel persepsi dukungan sosial 

pada kategorisasi subjek menunjukkan bahwa mayoritas subjek (narapidana di 

LPKA Kelas I Blitar) memiliki tingkat persepsi dukungan sosial yang tinggi yaitu 

106 orang (81.53%), sebanyak 1 orang (0.76%) termasuk dalam kategori rendah, 

dan sebanyak 23 orang (17.69%) termasuk ke dalam kategori sedang. Subjek pada 

variabel kesejahteraan psikologis subjek mayoritas berada pada kategori tinggi 
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yaitu sebanyak 78 orang (60%) dan sisanya sebanyak 52 orang (40%) termasuk 

kedalam kategori sedang.  

Hasil analisis yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara persepsi dukungan sosial dan  kesejahteraan psikologis (r = 0.567 ; p < 0.05) 

sesuai dengan hasil penelitian Mefoh, dkk (2016) tentang Psychological Well-being 

in Awaiting-Trial Inmates: the Roles of Loneliness and Social Support pada 300 

orang tahanan yang masih menunggu hasil persidangan di Enugu Prison Command.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial secara signifikan 

memprediksi kesejahteraan psikologis para tahanan. Saat menunggu hasil 

persidangan, tahanan akan menjalin ikatan bersama dan saling mendukung satu 

sama lain.  

Hasil analisis korelasional dari setiap dimensi pada variabel persepsi 

dukungan sosial menunjukkan bahwa dimensi tertinggi adalah dimensi orang yang 

spesial memiliki korelasi sebesar 0.536, dimensi keluarga sebesar 0.503 dan 

dimensi teman sebesar 0.388 terhadap kesejahteraan psikologis narapidana. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa narapidana mendapatkan dukungan secara langsung 

lewat kunjungan dari keluarga, teman atau orang spesial mereka. Narapidana yang 

jarang dikunjungi oleh keluarga, teman atau orang yang spesial biasanya mendapat 

dukungan sosial secara tidak langsung, yakni narapidana tersebut diajak oleh teman 

satu sel yang dikunjungi untuk ikut berinteraksi dengan pengunjung. Selain itu, 

narapidana biasanya menceritakan kegundahan pada petugas lapas yang dekat oleh 
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mereka. Menurut Balogun (2014) ketika orang-orang (termasuk narapidana di 

penjara) merasa bahwa mereka dirawat atau mendapat dukungan emosional atau 

instrumental yang melimpah dari anggota keluarga, teman, atau petugas penjara 

mereka, tingkat kebahagiaan mereka mungkin cenderung meningkat, sehingga 

memberdayakan kemampuan mengatasi mereka. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga dapat dilakukan beberapa 

pertimbangan ketika melakukan penelitian serupa. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Skala Kesejahteraan Psikologis yang digunakan dalam penelitian ini 

kurang menggali aspek autonomy  dan environmental mastery narapidana. 

2. Pada skala Kesejahteraan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat dua dimensi yang masing-masing memiliki satu aitem, sehingga 

kurang untuk menggali dimensi tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai hubungan antara perespsi dukungan sosial dan 

kesejahteraan psikologis pada narapidana di LPKA Klas I Blitar ini menunjukkan 

hasil bahwa terdapat hubungan (korelasi) diantara kedua variabel yang bersifat 

positif dengan mayoritas narapidana di LPKA Klas I Blitar memiliki persepsi 

dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis dengan kategori tinggi. Hal ini 

berarti semakin tinggi persepsi dukungan sosial pada diri narapidana, maka akan 

semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis yang dimiliki narapidana di LPKA 

Klas I Blitar. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara persepsi dukungan 

sosial dan kesejahteraan psikologis pada narapidana di LPKA Klas 1 Blitar, maka 

saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Saran Teoritis 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan alat ukur penelitian yang 

lebih mapan. 

b. Mengingat penelitian ini dilakukan pada LPKA laki-laki, maka penelitian 

selanjutnya disarankan juga melakukan penelitian tahanan wanita.
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2. Saran praktis 

a. Bagi Lingkungan Sosial 

Bagi keluarga teman, atau orang spesial diharapkan tetap memberikan 

dukungan secara langsung maupun tidak langsung, menghilangkan 

persepsi negatif ketika mereka selesai menjalani masa tahanan, 

sehingga mereka tidak merasa dikucilkan dan merasa sendirian. 

b. Bagi instansi 

Bagi inistansi mengingat pentingnya dukungan sosial diharapkan 

instansi membuat program untuk menunjang dukungan sosial 

narapidana, sehingga kesejahteraan psikologis narapidana juga 

meningkat. 
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