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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 

 



 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Self Esteem pada Atlet Renang 
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Email : soetji_25@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Masa remaja adalah masa dimana remaja memiliki keinginan untuk mencari jati diri. Oleh 

karena itu penting bagi remaja untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan kebuthan setiap 

individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga diri seseorang adalah dukungan 

sosial keluaga, karena keluarga adalah lingkungan terdekat yang berpengaruh bagi remaja. 

Penelitian ini menggunakan metode korelasi kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan harga diri pada atlet renang 

remaja klub Paswind Surakarta dengan jumlah subjek 53 atlet yang aktif dalam mengikuti latihan 

rutin, sedang berada pada tahapan usia remaja yaitu usia 12- 21 tahun dan pernah mengikuti 

tournament sekurang- kurangnya 2x. Alat ukur yang digunakan yaitu dukungan sosial keluarga 

dari Ruselll dan Cutrona (1987) dan skala Self Esteem dari Coopersmith (1967) yang telah 

dimodifikasi dan disesuaikan. Koefisien korealasi Spearman Rho menghasilkan r= 0, 998 dengan 

sig. 0,000 (P<0,05) dan sumbangan yang diberikan (r2) sebanyak 99,60%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dengan Self Esteem 

pada atlet renang remaja klub Paswind Surakarta. Sehingga orangtua diharapan untuk selalu 

memberikan support bagi para atlet baik berupa materi, dukungan fisik maupun motivasi agar 

para atlet merasa nyaman dalam proses pelatihan dan pencapaian prestasi. 

 

Kata kunci: Dukungan sosial keluarga, harga diri, atlet renang remaja. 

mailto:802015167@student.uksw.edu
mailto:soetji_25@yahoo.co.id
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Pendahuluan 

Masa remaja merupakan salah satu tahap yang rentan terhadap perilaku menyimpang 

akibat masa transisi anak- anak menuju dewasa (Santrock, 2003). Perubahan tersebut meliputi 

perubahan biologis, kognitif, dan sosio emosional (Santrock, 2002). Perubahan tersebut dapat 

dikenali ketika remaja memasuki masa pubertas yaitu pada rentang usia 12-21 tahun. Menurut 

Soetjiningsih (2012) masa remaja dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu masa remaja awal (12-15 

tahun), remaja tengah (15-18 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun). Menurut G. Stanley Hall, 

masa remaja sering disebut sebagai masa badai dan topan karena munculnya keinginan untuk 

mencari kebebasan, rasa ingin tahu yang tinggi dan mencari identitas diri (Santrock, 2007). Oleh 

karena itu, remaja cenderung mencoba hal baru untuk menemukan jati diri dengan melakukan 

berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu.  

Penilaian individu terhadap dirinya sendiri sering disebut dengan self esteem. Menurut 

Coopersmith (1967), self esteem merupakan penilaian yang bersifat individu terhadap dirinya 

sendiri. Coopersmith (1967) juga membagi self esteem menjadi empat aspek yaitu kekuatan, 

keberartian, ketaatan, dan kemampuan. Self esteem dapat dikatagorikan menjadi tiga golongan 

antara lain self esteem tinggi, self esteem sedang dan self esteem rendah (Sancahya & Pande, 

2014). Remaja yang memiliki self esteem tinggi akan lebih bertindak secara mandiri, 

bertanggungjawab, menghargai hasil kerja dan memiliki tingkat frustasi yang rendah karena 

dianggap lebih mampu dalam menghadapi situasi (Sancahya & Pande, 2014). Oleh karena itu, 

self esteem dianggap menjadi hal yang penting karena mampu memengaruhi perilaku individu. 

Perkembangan self esteem pada remaja akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dimasa 

yang akan datang (Karmila &Mukhlis, 2013). Terdapat berbagai cara untuk dapat meningkatkan 

self esteem seseorang yaitu dengan cara memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga, 

merawat diri agar memiliki fisik yang menarik dan memperoleh prestasi sehingga dapat dihargai, 

diterima dan mendapatkan penilaian positif dari orang lain (Coopermith, 1967).  

Olahraga merupakan salah satu cabang yang banyak diminati dan menghasilkan potensi-

potensi baru dalam memunculkan berbagai prestasi. Renang adalah salah satu cabang 

olahragayang diperlombakan dalam berbagai acara yaitu Pekan Olahraga Daerah (PORDA), 

Pekan Olahraga Nasional (PON) bahkan tingkat internasional seperti Sea Games, Asian Games 

serta Olimpiade (Yusuf & Abdul, 2017). Atlet renang dalam babak penyisihan yang berhasil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
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menyelesaikan jarak lintasan tercepat akan masuk kedalam babak semifinal dan pemenang 

semifinal maju ke babak final (Husein, 2012). 

Menurut Coopersmith, (1967) self esteem pada individu dapat terbentuk dari berbagai 

faktor antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kondisi fisik, jenis kelamin dan tingkat 

inteligensi. Salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya self esteem yaiu dukungan sosial 

keluarga. Menurut Cohen dan Syme, dukungan sosial merupakan keadaan dimana individu 

diperhatikan, dihargai dan dicintai (Handono, 2013). Begitupula menurut Cutrona (1987) 

dukungan sosial merupakan suatu proses hubungan yang terbentuk dari individu dengan persepsi 

bahwa seseorang dicintai, dihargai dan disayangi untuk memberikan bantuan kepada individu 

yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Menurut Cutrona (1987) dukungan 

sosial keluarga terdiri dari 6 aspek yaitu kasih sayang atau kelekatan, integrasi sosial, 

meyakinkan adanya keberhargaan diri, keberadaan teman yang dapat diandalkan, bimbingan dan 

kesempatan untuk mengasuh orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 22 Juni 2018 kepada beberapa atlet renang 

remaja klub Paswind Surakarta, terlihat bahwa sebagian besar atlet renang remaja memiliki self 

esteem yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap percaya diri atas kemampuan yang 

mereka miliki, sehingga mereka mampu dengan mudah diterima atau berbaur dengan lingkungan 

disekitar mereka. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang mendapatkan fasilitas dari pihak 

sekolah berupa beasiswa prestasi non akademik. Sementara di dalam keluarga, atlet renang 

remaja juga mendapatkan penerimaan yang lebih dari orang tua akibat dari rasa bangga atas 

prestasi dan usaha putra- putri mereka. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan 

salah satu atlet renang remaja klub Paswind Surakarta yang saat ini berusia 18 tahun, ia merasa 

bahwa menjadi atlet renang merupakan suatu kebanggaan yang ada didalam dirinya. Selain ia 

merasa lebih sehat secara jasmani, renang juga banyak membuka relasi dengan lingkungan 

disekitarnya sehingga lebih banyak orang yang mengenalnya dan menjadi teman dekatnya. 

Bahkan ia saat ini mendapat beasiswa non akademik dan mendapat keringanan berupa waktu 

keterlambatan dari sekolah (dikarenakan ia membutuhkan waktu lebih untuk berlatih setiap pagi 

jam 05.30). Selain itu, dukungan keluarga sangat terasa karena orang tua dan kedua adiknya juga 

terjun dalam dunia olahraga ini. Oleh karena itu, ia merasa bahwa keluarganya merupakan 

alasannya berhasil.  
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Sebagian besar keluarga atlet renang remaja klub Paswind Surakarta mendukung putra- 

putrinya untuk berkarya walaupun tidak sedikit atlet renang remaja yang merasa kurang 

mendapatkan dukungan emosional dari keluarga mereka. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan oleh penulis ada beberapa remaja yang dituntut oleh pihak keluarga agar selalu 

menghasilkan performa yang baik yang terkadang diluar kemampuan anaknya berupa latihan 

rutin setiap pagi dan malam, terdapat juga orangtua yang memarahi serta membandingkan 

anaknya dengan anak yang lain jika tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, bahkan banyak 

orang tua yang membiarkan anaknya yang sedang memasuki usia remaja awal berjuang sendiri 

di luar kota tanpa adanya pendampingan dari orangtuanya. Hal tersebut dapat memicu 

kecemburuan atlet dengan rekan mereka dan menurunkan self esteem yang mengakibatkan 

penurunan pencapaian prestasi.  

Dari hasil penelitian Sancahya dan Pande (2014) terdapat hubungan signifikan antara 

dukungan keluarga dan self esteem pada remaja. Begitu pula, menurut penelitian dari Maria 

(2017) terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan self esteem pada remaja penderita 

tunadaksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Malang. Kedua penelitian tersebut 

menunjukan bahwa variabel berkorelasi positif secara signifikan, artinya variabel dukungan 

keluarga meningkat maka terjadi peningkatan pada variable self esteem. Namun, walaupun 

demikian terdapat juga penelitian mengenai dukungan sosial dengan self esteem yang tidak 

memiliki korelasi antara lain seperti hasil penelitian dari Sihombing dan Fransisca (2016)yang 

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan self 

esteem pada waria di komunikasi Srikandi Pasundan Bandung.  

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, 

terdapat beberapa pembahasan yang menyajikan pro dan kontra terhadap hubungan dukungan 

sosial keluarga dengan self esteem. Selain itu, peneliti juga belum menemukan penelitian yang 

membahas mengenai hubungan dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada atlet renang 

remaja, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara 

dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada atlet renang remaja klub Paswind Surakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan positif yang signifikan antara 

dukungan sosal keluarga dengan self esteem pada atlet renang remaja klub Paswind Surakarta. 
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Metode 

Partisipan dalam penelitian ini adalah atlet renang remaja klub Paswind Surakarta. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan tehnik 

purposive sampling. Kriteria yang harus terpenuhi untuk menjadi subjek penelitian yaitu anggota 

renang klub Paswind yang aktif mengikuti latihan rutin, sedang berada pada tahapan masa 

remaja yaitu usia 12-21 tahun (Soetjiningsih, 2012) dan pernah mengikuti tournament sekurang- 

kurangnya 2x. Oleh karena itu, setelah proses seleksi peneliti mendapatkan 53 partisipan yang 

sesuai dengan kriteria yaitu terdiri dari 22 atlet perempuan dan 31 atlet laki- laki. Pengambilan 

data dilaksanakan selama 2 minggu yaitu pada tanggal 1-3 Maret 2019 dan pada tanggal 8-10 

Maret 2019 pukul 18.00-20.30 WIB di Kolam Renang Tirtonadi Manahan, Surakarta. 

Instrumen penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dukungan sosial keluarga dan self 

esteem. Pada variabel dukungan sosial keluarga peneliti menggunakan alat ukur “Sosial 

Provison Scale” dari Rusell dan Cutrona (1987) yang dimodifikasi dan disesuaikan oleh penulis. 

Dalam skala dukungan sosial terdapat 24 aitem dengan 6 aspek yaitu kasih sayang atau 

kelekatan, integrasi sosial, meyakinkan adanya keberhargaan diri, keberadaan teman yang dapat 

diandalkan, bimbingan dan kesempatan untuk mengasuh orang lain. Sedangkan pada variabel 

self esteem peneliti menggunakan skala “Self Esteem Inventory” dari Coopersmith (1967) yang 

dimodifikasi dan disesuaikan oleh penulis. Dalam skala Self Esteem terdapat 58 aitem dengan 4 

aspek yaitu kekuatan, keberartian, ketaatan terhadap nilai dan kemampuan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 25. 

 

Hasil 

1. Hasil Analisa Deskriptif 

a. Self Esteem 

Peneliti melakukan analisis data sebanyak 2 kali putaran dengan standar korelasi 0,25 

artinya semua aitem yang dibawah 0,25 akan digugurkan. Aitem yang gugur pada putaran 

pertama sebanyak 23 aitem dan pada putaran kedua sebanyak 3 aitem. Maka aitem yang 

gugur berjumlah 26 yang masing- masing bergerak pada kisaran 0,064- 0,245 yaitu 6, 7, 8, 

10, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, dan 57. 

Sedangkan aitem yang tersisa setelah diskriminasi aitem berjumlah 32 aitem yang masing- 

masing bergerak pada kisaran 0,269- 0,494. Berdasarkan kolom crobach’s alpha diketahui 
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skor reliabilits pada putaran terakhir sebesar 0,847 maka dapat disimpulkan bahwa skala 

ini memiliki nilai reliabilitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. 

 

Tabel 1. Reliabilitas Alat Ukur Self esteem 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Berdasarkan Item 

Standar N Item 

.847 .851 32 

 

b. Dukungan Sosial Keluarga 

Peneliti melakukan analisis data sebanyak 2 kali putaran dengan standar korelasi 0,25 

artinya semua aitem yang dibawah 0,25 akan digugurkan. Aitem yang gugur pada putaran 

pertama sebanyak 8 aitem dan putaran kedua sebanyak 2 aitem. Maka jumlah keseluruhan 

aitem yang gugur adalah 10 aitem yang masing- masing bergerak pada kisaran 0,012- 

0,246 yaitu 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20 dan 22. Sedangkan aitem yang tersisa setelah 

diskriminasi aitem sebanyak 14 aitem yang masing- masing bergerak pada kisaran 0,279- 

0,587. Berdasarkan kolom crobach’s alpha diketahui skor reliabilits pada putaran terakhir 

sebesar 0,795 maka dapat disimpulkan bahwa skala ini memiliki nilai reliabilitas yang baik 

dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. 

 

Tabel 2. Reliabilitas Alat Ukur Dukungan Sosial Keluarga 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Berdasarkan Item Standar 
N Item 

.795 .797 14 

 

2. Analisis Data 

A. Dukungan Sosial Keluarga 

Dalam penelitian ini, variabel dukungan sosial keluarga memiliki aitem yang 

tersisa setelah diskriminasi sebanyak 14 aitem dan penyusunan katagori akan 
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disusun menjadi lima kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. 

 

Tabel 3. Kategorisasi Skor Dukungan Sosial Keluarga 

Katagori Interval N Presentase 

Sangat Tinggi 58,8 <X<70 27 50,943 % 

Tinggi 47,6 <X<58,8 21 39,623 % 

Sedang 36,4<X<47,6 5 9,434 % 

Rendah 25,2 <X<36,4 0 0 % 

Sangat Rendah 14  X <25,2 0    0 % 

 ∑ 53        100 % 

 

B. Self Esteem 

Dalam penelitian ini, variabel Self Esteem memiliki aitem yang tersisa setelah 

diskriminasi sebanyak 32 aitem dan penyusunan katagori akan disusun menjadi 

lima kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.  

 

Tabel 5.2. Kategorisasi Skor Self Esteem 

Katagori Interval N Presentase 

Sangat Tinggi 134,4 <X<160 30 56,60 % 

Tinggi 108,8 < X <134,4 22 41,51 % 

Sedang 83,2 < X <108,8          1  1,89 % 

Rendah 57,6 < X <83,2 0 0 % 

Sangat Rendah 32 < X <57,6 0 0 % 

 ∑ 53 100 % 

 

 

3. Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi product momen dari Spearman 

denganmenggunakan SPSS versi 25 diperoleh r= 0,998 dengan sig= 0,000. Maka dapat 
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dikatakan bahwa hubungan antara Dukungan sosial keluarga dengan Self esteem 

dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan, dengan nilai sig sebesar 0,000 (p<0,05). 

   DSK SE 

Spearman's rho DSK Koefisien Korelasi 1.000 .998** 

Sig. (1-tailed) . .000 

N 53 53 

SE Koefisien Korelasi .998** 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 . 

N 53 53 

**. Korelasi signifikan pada tingkat 0,01 (1-tailed).  

 

 

Diskusi  

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga maka mengakibatkan tingginya 

Self Esteem pada atlet renang remaja. Dukungan sosial keluarga yang dapat diberikan kepada 

para atlet dapat berupa kasih sayang dimana para atlet diberikan rasa nyaman dan aman oleh 

orang- orang dekat dengannya. Pemberian perhatian pada minat anak juga dapat meningkatkan 

Self Esteem pada diri atlet, sehingga ia lebih merasa dihargai dan didukung oleh keluarga. 

Bahkan adanya kompetisi yang seringkali membuat atlet untuk termotivasi menjadi pemenang 

adalah hal yang penting untuk perkembangan potensi, tetapi hal tersebut janganlah menjadi titik 

fokus orang tua kepada anak. Hal tersebut dikarenakan pemikiran para atlet yang rawan 

menyalahkan orang tua dan dapat dengan mudah menyatakan sebagai tekanan psikis untuk para 

atlet, sehingga munculnya kompetitor hanya diberikan untuk motivasi dan bukan sebagai 

tuntutan. Selain itu, anak juga membutuhkan teman- teman yang dapat diandalkan dan 

mengandalkan mereka, dengan kata lain saling membutuhkan. Bimbingan dan sanjungan dari 

orang tua sangatlah dibutuhkan oleh para atlet, sehingga para atlet merasa berharga dan 

dihormati.  

Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Sancahya dan Pande (2014) dan Maria 

(2017) terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan Self Esteem pada remaja. 

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Sihombing dan Fransisca 

(2016)yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial 

dan Self Esteem pada waria di komunikasi Srikandi Pasundan Bandung.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel dukungan sosial keluarga pada atlet renang 

remaja klub Paswind Surakarta memiliki kategori yang sangat tinggi sebanyak 27 atlet 

(50,943%), sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 21 atlet (39,623%) dan pada kategori 

sedang sebanyak 5 atlet (9,434%). Sementara itu, pada variabel Self Esteem atlet renang remaja 

klub Paswind Surakarta yang memiliki kategori sangat tinggi sebanyak 30 atlet (56,60%), 

sedangkan pada kategori tinggi sebanyak 22 atlet (41,51%) dan pada kategori sedang sebanyak 1 

atlet (1,89%).Selain itu, sumbangan yang diberikan pada dukungan sosial keluarga terhadap Self 

Esteem sebesar 99,60% dan sisanya 0,40% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  

 

Simpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan 

Self Esteem pada atlet renang remaja klub Paswind Surakarta, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan Self Esteem pada 

atlet renang remaja klub Paswind Surakarta. Oleh karena itu, semakin tinggi dukungan sosial 

keluarga yang diterima oleh para atlet remaja maka semakin tinggi juga Self Esteem yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran 

kepada atlet yaitu untuk meningkatkan Self Esteem atlet diperlukan pemahanan mengenai faktor- 

faktor yang dapat meningkatkan Self Esteem. Selain itu, para atlet diharapkan untuk lebih 

memfokuskan diri pada pencapaian prestasi dan menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Penulis juga memberikan saran kepada orangtua 

atlet yaituuntuk tetap memberikan support bagi para atlet baik berupa materi, dukungan fisik 

maupun motivasi agar para atlet merasa nyaman dalam proses pelatihan dan pencapaian prestasi, 

namun orangtua tetap perlu memperhatikan dukungan yang diberikan agar para atlet tidak 

merasa tertekan pada situasi yang ada. Sementara saran yang diberikan penulis kepada penelitian 

selanjutnya yaitu untuk lebih memperhatikan pemakaian bahasa dalam penyesuaian alat ukur 

terhadap subjek. Selain itu, terdapat berbagai faktor Self Esteem yang perlu untuk diteliti lebih 

lanjut selain dukungan sosial keluarga.  
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