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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

dengan kesejahteraan psikologis pada penghuni panti rehabilitasi narkoba di 

Pondok Pesantren Al-Islamy Kulon Progo. Subjek dalam penelitian ini adalah 52 

individu yang sedang menjalani masa rehabilitasi narkoba. Skala dukungan sosial 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala yang dikembangkan oleh 

Zimet, (1988). Sedangkan skala kesejahteraan psikologis menggunakan skala 

yang dikembangkan oleh Diener (2009). Hipotesis pada penelitian ini adalah 

adanya hubungan positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis 

pada penghuni panti rehabilitasi narkoba di Pondok Pesantren Al-Islamy Kulon 

Progo. Data dianalisis menggunakan SPSS 20.0 for windows. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan 

kesejahteraan psikologis pada penghuni panti rehabilitasi narkoba di Pondok 

Pesantren Al-Islamy Kulon Progo. 
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PENGANTAR 

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesejateraan psikologis dikaitkan 

dengan bagaimana kondisi mental seorang individu yang dianggap sehat dan 

berfungsi secara maksimal (Misero & Hawadi, 2012). Mills menjelaskan bahwa 

kesejahteraan psikologis merupakan indikator keseimbangan antara dampak 

positif dan dampak negatif dari suatu kondisi yang dialami oleh seorang individu 

(Harimukthi & Dewi, 2014). Kesejahteraan psikologis penting untuk dimiliki 

seorang individu, apabila kesejahteraan psikologis yang dimiliki oleh individu 

tinggi akan mempengaruhi kesehatan seorang individu akan menjadi lebih baik, 

meningkatkan usia harapan hidup, menggambarkan kualitas hidup dan fungsi 

individu tersebut (Diener dkk, 2009). Namun Huppert (2009) menjelaskan bahwa 

kesejahteraan psikologis dapat terancam ketika individu memiliki emosi-emosi 

negatif yang ekstrim atau berlangsung sangat lama, hal ini mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya.  

Diener (2009) menyebutkan bahwa ciri-ciri individu yang mampu 

mencapai kesejahteraan psikologis yang tinggi yaitu memiliki karakter positif 

pada makna dan tujuan hidupnya, dukungan dan hubungan yang bermanfaat, 

terlibat dan tertarik dengan hal di sekelilingnya, membantu dalam kesejahteraan 

orang lain, perasaan kompeten, penerimaan diri, optimis, dan merasa dihormati. 

Kondisi berbeda terlihat dari gambaran kesejahteraan psikologis pada orang yang 

menggunakan narkoba. Individu yang menggunakan narkoba cenderung tidak 

menunjukkan bahwa mereka memiliki ciri-ciri individu yang mampu mencapai 

kesejahteraan psikologis yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Bukoye 



 
 

dan Olufunke (2017) menunjukkan individu yang memiliki kesejahteraan 

psikologis yang lemah ditandai dengan rasa takut akan kegagalan, ketidak 

mampuan individu dalam menyesuaikan diri, dan menarik diri dari sekitar. Selain 

itu dan Routledge (2008) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa individu 

yang menggunakan narkoba memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang jauh 

lebih rendah. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, hingga kini di 

Indonesia terdapat empat juta orang pecandu narkoba. Dari jumlah tersebut hanya 

18.000 pecandu yang mengikuti program rehabilitasi. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan pada hari Selasa 24 Mei 2016 kepada dua orang laki-laki 

penghuni panti rehabilitasi narkoba diketahui bahwa mereka mengalami banyak 

perubahan, baik dari kebiasaan, sifat, kondisi lingkungan di sekitarnya, dan juga 

kesejahteraan psikologisnya.  

      Peneliti juga melakukan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 24 Mei 

2016 dengan dua orang laki-laki penghuni panti rehabilitasi narkoba di Pondok 

Pesantren Al-Islamy Kulon Progo. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa 

mereka mengalami banyak perubahan, baik dari kebiasaan, sifat, kondisi 

lingkungan di sekitarnya, dan juga kesejahteraan psikologisnya. Seperti pada 

responden A, ia mengatakan bahwa dirinya merasa ditekan karena selama berada 

di panti tidak mau mengikuti kegiatan positif yang diadakan oleh panti, mereka 

justru hanya berdiam diri di kamar. Perilaku penghuni panti ini menunjukkan 

bahwa mereka tidak tertarik dan tidak mau terlibat dengan kegiatan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa penghuni panti rehabilitasi tersebut tidak memiliki 



 
 

keterlibatan dan ketertarikan pada hal-hal disekelilingnya, dimana keterlibatan 

dan ketertarikan merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan psikologis. 

     Pada responden B ia mengatakan pada saat menjalani masa rehabilitasi 

keluarganya tidak menjenguk dan memberikan kabar apapun kepada dirinya, 

karena hal tersebut ia merasa bahwa dirinya tidak dianggap oleh keluarganya 

sehingga mereka merasa tidak bahagia. Hal ini menunjukkan jika penghuni panti 

tersebut tidak memiliki hubungan yang saling mendukung dan bermanfaat. 

Dimana hubungan yang saling mendukung dan bermanfaat merupakan aspek dari 

kesejahteraan psikologis yang semestinya dimiliki oleh para penghuni panti 

rehabilitasi narkoba tersebut.  

      Selain hasil wawancara diatas terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Annafi dan Liftiah (2012) pada penghuni pusat rehabilitasi Rumah Damai 

Semarang. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa 50% dari penghuni pusat 

rehabilitasi Rumah Damai Semarang ini memiliki kemampuan untuk melihat 

situasi secara positif yang rendah (optimisme). Optimisme merupakan salah satu 

indikator dari kesejahteraan psikologis, hal ini berarti mereka memiliki 

penghargaan diri yang buruk ditandai dengan terlalu menyalahkan diri sendiri 

karena mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang, individu merasa akan 

lama mengalami ketergantungan napza, merasa ketergantungan pada napza 

mempengaruhi semua aspek dalam kehidupannya, dan merasa sebagian besar 

aspek kehidupannya menjadi tidak berarti dan hancur karena ketergantungan 

napza. 



 
 

Berdasarkan hasil wawancara, hasil penelitian terdahulu, dan berita di atas 

terlihat bahwa apabila seseorang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah 

akan mempengaruhi atau berdampak pada kondisi psikologis individu tersebut. 

Menurut Eddington dan Shuman (dalam Novita, Aziz, & Hardjo, 2015) 

kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, 

usia, pendidikan, pendapatan, pernikahan, kepuasan kerja, kesehatan, agama, 

waktu luang, peristiwa dalam hidup, kemampuan atau kompetensi, dukungan 

sosial, dan kepribadian.  

Menurut Sarason (1983) dukungan sosial memiliki peranan penting untuk 

mencegah dari ancaman kesehatan mental. Individu yang memiliki dukungan 

sosial yang lebih kecil, lebih memungkinkan mengalami konsekuensi psikis yang 

negatif. Sarafino (1990) juga menjelaskan bagaimana dukungan sosial dapat 

mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu, yaitu dengan model 

buffering hypothesis dimana melalui model ini dukungan sosial mempengaruhi 

kondisi fisik dan psikologis individu dengan melindunginya dari efek negatif yang 

timbul dari tekanan-tekanan yang dialaminya. Dalam model ini dukungan sosial 

bekerja dengan tujuan untuk memperkecil pengaruh dari tekanan atau stres yang 

dialami individu. Keuntungan individu yang memperoleh dukungan sosial yang 

tinggi akan memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan saat ini maupun 

dimasa yang akan datang, memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, 

meningkatkan keterampilan interpersonal, dan memiliki kemampuan untuk 

mencapai apa yang diinginkan. Adi (2014) menjelaskan pentingnya dukungan 

sosial dalam mempercepat proses pemulihan penyalahgunaan narkoba di pusat 



 
 

rehabilitasi adalah semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh pengguna 

narkoba maka akan semakin cepat proses pemulihannya. Hal ini sesuai dengan 

teori Sarafino (1990) yang mengungkapkan bahwa adanya dukungan sosial akan 

memberikan rasa nyaman dan berharga.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Herdiana (2014) 

menunjukkan adanya hubungan antara dukungan sosial dan kesejahteraan 

psikologis pada narapidana remaja Rutan Kelas I Medaeng. Berdasarkan 

pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada 

penghuni panti rehabilitasi narkoba. 

METODE PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 52 individu yang merupakan 

penghuni panti rehabilitasi narkoba, berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. 

2. Alat Ukur Penelitian 

Skala kesejahteraan psikologis diberikan kepada para penghuni panti 

rehabilitasi narkoba sebagai responden untuk mengungkap kesejahteraan 

psikologis subjek, yang dikemukakan oleh Diener (2009). Skala ini 

memiliki total delapan aitem pertanyaan favoureble. Skala kesejahteraan 

psikologis ini memiliki alternatif pilihan jawaban sangat setuju (ST), setuju 

(S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS), dimana penyekoran 

pernyataan favourable bergerak dari 4 – 1 



 
 

Skema penilaian ini menunjukan semakin besar skor, maka semakin 

tinggi pula kesejahteraan psikologis individu, begitupun sebaliknya. 

Skala dukungan sosial ini dikembangkan oleh Zimet (1988). Skala 

dukungan sosial ini terdiri dari 12 aitem favourable. Skala dukungan sosial 

ini memiliki empat alternatif pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pada jawaban 

sangat setuju (SS) mendapatkan skor 4, setuju (S) mendapatkan skor 3, 

tidak setuju (TS) mendapatkan skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) 

mendapatkan skor 1. 

3. Analisis Data Penelitian 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu, tahap awal yang 

dilakukan adalah dengan melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

linearitas. Selanjutnya dilakukan uji kolerasi untuk mengetahui hubungan 

antara kedua variabel. Peneliti menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho 

karena data penelitian terdistribusi secara tidak normal dengan 

menggunakan SPSS 20.0 For Windows. 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan 

psikologis pada penghuni panti rehabilitasi narkoba di Pondok Pesantren Al-

Islamy Kulon Progo. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi dukungan sosial 

yang diterima oleh responden maka semakin tinggi pula aspek kesejahteraan 

psikologis tersebut pada responden. Data tersebut ditunjukkan dengan nilai 



 
 

signifikansi kurang dari 0,05 (p<0,05) yaitu 0,000 dan memiliki size effect sebesar 

2,28% yang berarti dukungan sosial memiliki sumbangan kontribusi terhadap 

kesejahteraan psikologis 2,28%. Berdasarkan hipotesis di atas maka dapat 

dikatakan bahwa hipotesis pada penelitian kali ini diterima. Hubungan positif 

dalam penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang didapat 

oleh seorang individu maka akan semakin tinggi juga kesejahteraan psikologis 

yang dimiliki oleh individu tersebut, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uji 

hipotesis yang telah dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuh dari delapan 

aspek yang ada dalam penelitian ini diterima.  

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anatara dukungan 

sosial dengan kesejahteraan psikologis pada penghuni panti rehabilitasi narkoba. 

Terdapat hipotesis awal pada penelitian kali ini yaitu ada hubungan positif antara 

dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada penghuni panti rehabilitasi 

narkoba di pondok pesantren Al-Islamy Kulon Progo.  

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis 

pada penghuni panti rehabilitasi narkoba di Pondok Pesantren Al-Islamy, yang 

berarti semakin tinggi dukungan sosial yang didapat oleh individu maka semakin 

tinggi juga kesejahteraan psikologis yang dimiliki oleh individu tersebut. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita, Aziz, & 

Hardjo (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis. Ryff (1995) menjelaskan 



 
 

bahwa kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan 

apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan 

oleh individu sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Agar hal tersebut dapat 

dicapai tentu saja dibutuhkan orang-orang disekeliling individu untuk 

mewujudkan hal tersebut dengan cara memberikan dukungan. Sedangkan 

dukungan sosial merupakan bantuan yang diberikan dalam suatu hubungan sosial 

yang akrab, yang didalamnya meliputi aspek persetujuan, esteem, emosi, 

informasi, alat, penilaian, atau penghargaan bagi seseorang dari orang lain yang 

mempunyai arti sehingga merasa diperhatikan (Novita, Aziz, & Hardjo, 2015), 

penjelasan di atas semakin mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 Selanjutnya hasil analisis ini juga selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Millatina dan Yanuvianti (2015) yang menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan 

psikologis. Astriana, Budiman, dan Dwarawati (2017) menyebutkan bahwa 

kesejahteraan psikologis mempunyai peranan yang cukup berpengaruh agar 

menjadikan individu yang baru setalah melalui pengalaman yang kelam, maka 

penting adanya persepsi positif dari individu tersebut untuk dirinya, karena 

dengan begitu persepsi mengenai masa lalunya dapat dijadikan sebagai evaluasi 

hidupnya kedepan untuk menjadi orang yang baru serta menerima apa yang 

terjadi di masa lalunya, oleh karena itu dukungan sosial sangat dibutuhkan bagi 

seorang individu. Menurut House dan Khan (dalam Millatina & Yanuvianti, 

2015) dukungan sosial dapat dipenuhi dari teman atau persahabatan, keluarga, 



 
 

psikolog, dokter, dan psikiater. Dukungan memiliki pengaruh yang besar dalam 

setiap perbuatan dan latar belakang perbuatan itu dilakukan, sehingga dukungan 

mampu menggerakkan rasa dan pikiran para pengguna narkoba untuk kembali 

menjalani hidup yang sehat (Darojah, 2008). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan di atas, maka 

pada penelitian kali ini peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis, hal ini 

ditunjukkan dengan p=0,00. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi juga 

kesejahteraan psikologis yang dirasakan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah juga kesejahteraan 

psikologis yang dirasakan. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Subjek Penelitian  

 Bagi subjek penelitian diharapkan untuk bersosialisasi dan lebih 

mengakrabkan diri dengan sesama teman yang berada di panti agar dapat 

saling memberikan dukungan untuk satu sama lain. 

2. Bagi Pihak Panti Rehabilitasi Narkoba 

 Bagi pihak panti rehabilitasi narkoba diharapkan untuk tetap 

membantu untuk memfasilitasi para penghuni panti untuk dapat berkomunkasi 



 
 

dengan keluarga dan kerabatnya agar para penghuni panti rehabilitasi tersebut 

tetap mendapatkan dukungan sosial yang bersumber dari keluarga dan 

kerabatnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas 

karakteristik subjek yang akan diteliti. Selain itu peneliti selanjutnya 

juga diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi-informasi 

pendukung sehingga data yang diperoleh akan lebih beragam dan 

akurat. Peneliti juga diharapkan mengadaptasi alat ukur sebaik 

mungkin untuk mencegah adanya aitem yang masih abstrak dan susah 

dimengerti oleh responden. 

b. Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan 

kembali apabila akan menggunakan alat ukur kesejahteraan psikologis 

pada penelitian ini atau memodifikasi kembali alat ukur tersebut untuk 

menaikkan reliabilitasnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memastikan bahwa 

responden sudah menjalani masa rehabilitasi dalam kurun waktu 

tertentu agar tidak terjadi drug influences dalam pengisian skala. 

.  
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