
 

 

PENDAHULUAN 

Pada awal tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang terdampak 

Corona Virus Disease (COVID-19). Pada bulan Maret 2020 World Health Organization 

(WHO) resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. COVID-19 adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan hingga menyebabkan kematian. Seseorang yang terpapar 

COVID-19 akan merasakan gejala seperti demam, batuk, pilek, kelelahan dan sesak nafas. 

Berdasarkan data dari situs resmi Covid19 (2021), peta sebaran COVID-19 di Indonesia pada 

akhir September 2021 total kasus masyarakat yang terkonfirmasi virus corona sebanyak 

4.211.460 orang, total kasus sembuh sebanyak 4.031.099 orang dan total kasus meninggal 

sebanyak 141.709 orang. Hingga saat ini, pandemi belum berakhir dan tidak diketahui kapan 

situasi pandemi COVID-19 akan berakhir. Individu yang sudah dinyatakan sembuh dari 

COVID-19 dan sudah melewati masa isolasi mandiri serta perawatan dapat disebut sebagai 

penyintas COVID-19. Munculnya virus corona atau pandemi COVID-19 tidak hanya 

berdampak negatif pada kondisi fisik namun berdampak juga bagi dinamika psikologis 

individu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brooks, dkk (2020) menyatakan bahwa 

pandemi COVID-19 memberikan banyak sekali dampak psikologis bagi seseorang yakni 

seperti takut, frustasi, cemas, stress, depresi, hal ini dikarenakan adanya karantina mandiri yang 

cukup lama sehingga tidak dapat bertemu dengan keluarga, perasaan panik terutama bagi 

individu yang lebih tua.  Penelitian yang dilakukan oleh Zalukhu (2021), menyatakan bahwa 

dampak psikologis COVID-19 bagi masyarakat yakni perubahan cara berpikir, perubahan 

emosi seperti takut, cemas dan khawatir, perilaku sosial seperti menghindar dan stigmatisasi, 

prasangka hingga diskriminasi. Individu yang terpapar COVID-19 dan penyintas COVID-19 

sering mendapat stigma sosial dari masyarakat. 

Di Indonesia sendiri banyak kasus dimana penyintas COVID-19 tidak diterima oleh 

lingkungan sosialnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Susilo (2021) 

menyatakan bahwa penyintas COVID-19 banyak menjadi bahan perbincangan masyarakat 

meski telah dikatakan pulih dari virus COVID-19. Kasus yang sama ditemukan oleh peneliti 

berdasarkan wawancara awal terhadap penyintas COVID-19, tiga dari tujuh Penyintas yang 

diwawancarai mengatakan bahwa setelah sembuh dari COVID-19 mereka dijauhi oleh 

lingkungan sekitar seperti di tempat kerja mereka dibatasi begitu juga di lingkungan tempat 

tinggal. Menurut Pelupessy dan Bramanwidyantari (dalam Kurniawan & Susilo, 2021) stigma 

sosial sangat berdampak negatif bagi kondisi psikologis penyintas COVID-19 dimana stigma 

sosial yang didapat dari masyarakat dapat memicu emosi sedih, rasa takut, dan khawatir. Jika 

stigma sosial ini dibiarkan, lama-kelamaan akan menimbulkan masalah kesehatan mental atau 



 

 

masalah psikologis yang lebih serius bagi pasien COVID-19 dan penyintas COVID-19 akibat 

tekanan sosial dari masyarakat. Stigma negatif ini akan melekat pada penyintas dikarenakan 

ketakutan masyarakat yang sangat berlebihan. Tidak hanya mengalami stigma dari masyarakat 

atau lingkungan kerja, ada beberapa kasus dimana penyintas COVID-19 juga mengalami long 

covid atau dampak jangka panjang dari COVID-19.  Long Covid tidak hanya dirasakan oleh 

individu yang mengalami sakit parah saat terpapar namun juga akan dialami oleh individu yang 

mengalami sakit ringan saat terpapar virus corona dimana dampak dari long covid memiliki 

gejala yang sama dengan pada saat individu terpapar COVID-19 (Rahmasari & Rizaldi, 2021). 

Dampak long covid dan juga stigma negatif dari masyarakat dapat memperburuk kondisi 

mental penyintas COVID-19 dan memperlambat proses pemulihan penyintas COVID-19 serta 

kondisi ini dapat memicu stress pada individu penyintas COVID-19 dan membuat kesehatan 

mental individu penyintas akan menurun. 

Salah satu faktor yang membuat kesehatan mental individu penyintas COVID-19 

menurun adalah karena resiliensi yang dimiliki oleh penyintas COVID-19. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh Khoiri dan Muhopilah (2021), yang menjelaskan bahwa dampak pandemi 

COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi mental seseorang untuk itu individu perlu adanya 

kapasitas dalam diri untuk mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi dan 

mampu melalui setiap kondisi sulit di tengah pandemi COVID-19. Resiliensi sangat diperlukan 

terutama bagi penyintas COVID-19 dengan adanya kemampuan resiliensi yang tinggi dan baik 

dapat membantu individu dalam mengatasi stress, cemas, takut dan tekanan yang dialami baik 

itu dalam diri maupun diluar diri sehingga seseorang dapat mengatasi serta beradaptasi dengan 

kondisi sulit yang dialami. Penelitian Li, dkk (2021) menyatakan bahwa resiliensi berhubungan 

positif dengan kesehatan mental seseorang selama pandemi COVID-19. Resiliensi 

memungkinkan individu untuk mampu beradaptasi dengan keadaan yang dihadapi dan 

memiliki dampak positif bagi kesehatan mental individu di masa pandemi, resiliensi sangat 

memainkan peranan penting dalam melindungi kesehatan mental, mempercepat pemulihan, 

dan mengurangi dampak negatif dari krisis COVID-19. 

Resiliensi adalah kualitas pribadi yang dimiliki oleh individu yang dapat 

memungkinkan individu untuk mampu berkembang dalam menghadapi kesulitan (Connor & 

Davidson, 2003). Menurut Bannano, dkk (dalam Khoiri & Mahopilah, 2021) resiliensi 

merupakan kemampuan individu untuk tetap memiliki kesehatan mental yang baik meski 

mengalami berbagai tekanan psikologis yang berat. Jadi, dapat dikatakan bahwa resiliensi 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat bangkit, beradaptasi dan 

tetap bertahan dalam situasi yang menekan. 



 

 

Untuk mendukung fenomena penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 

tujuh subjek penyintas COVID-19 dengan kelompok usia 20-40 tahun, tujuh dari delapan 

subjek mengatakan bahwa ketika mereka terpapar dan dinyatakan telah positif COVID-19 

mereka sangat merasa cemas, serta takut karena banyaknya pemberitaan di media sosial tentang 

bahaya virus corona dan kematian orang disekitar serta kematian orang terdekat yang 

cenderung memicu stress cemas dan takut. Mereka mengatakan bahwa mereka takut 

menularkan virus ke orang terdekat seperti keluarga dan sesudah pulih mereka diberi batas di 

lingkungan sekitar mereka karena orang-orang disekitar takut tertular COVID-19. Stigma ini 

ini cenderung memicu ketakutan yang berlebihan dan memicu tekanan pada Penyintas COVID-

19. Dikutib dari Alomedika (2020), usia 18-30 tahun biasanya lebih mudah merasa takut dan 

cemas karena usia 18-30 adalah usia produktif dimana pada usia tersebut individu lebih banyak 

mendapatkan informasi dari sosial media sehingga hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya 

stress. Kemudian, angka banyaknya kematian terjadi pada pasien yang berusia 60 tahun keatas 

karena distress psikologi yang meningkat diusia tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Qiu, dkk (2020), resiliensi pada wanita saat pandemi COVID-19 lebih rendah dimana 

wanita akan jauh lebih mengembangkan stress pasca trauma, kemudian individu dengan usia 

18-30 tahun memiliki resiliensi yang rendah karena mereka cenderung banyak memperoleh 

informasi dari media sosial yang cenderung memicu stress dengan angka kematian yang tinggi 

terjadi dimana-mana. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah untuk mengalami stress, 

depresi, yang membuat imunitas mereka jauh lebih menurun dan dapat terhambat dalam proses 

pemulihan serta dapat terjangkit virus kembali. Oleh karena itu, penyintas COVID-19 

diharapkan mempunyai kemampuan resiliensi yang baik dan tinggi karena akan membantu 

seseorang dalam proses pemulihan dan bangkit dari situasi sulit yang dialami (Safitri & 

Noveykayati, 2021). 

Adapun berbagai faktor yang bisa mempengaruhi resiliensi seseorang dan salah satu 

faktornya adalah dukungan sosial. Menurut Zimmet dkk, (1988) social support atau dukungan 

sosial adalah salah satu bentuk dukungan atau bantuan yang didapatkan oleh individu dari 

orang-orang terdekatnya seperti dari keluarga, teman serta orang-orang disekitar yang 

dianggap penting oleh individu. Dukungan sosial menggambarkan bagaimana hubungan sosial 

sangat berkontribusi besar dalam kesehatan fisik atau mental seseorang. Pada saat berada dalam 

situasi sulit dan menekan individu biasanya membutuhkan dorongan atau dukungan sosial 

untuk bangkit dari situasi tersebut. Menurut Saltzman, Hansel dan Bordnick (2020), 

menyatakan bahwa selama masa krisis COVID-19, dukungan sosial dapat digunakan sebagai 

mekanisme koping dimana dukungan sosial menjadi suatu hal yang penting sebagai bentuk 



 

 

pertolongan dan pemulihan bagi individu di masa sulit. Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian dari Rahmasari dan Rizaldi (2021), mengenai resiliensi pada lansia penyintas 

COVID-19 dengan penyakit bawaan dimana hasilnya menunjukan bahwa penyintas COVID-

19 resilien karena ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi resiliensi penyintas salah 

satunya dukungan sosial. Oleh karena itu dukungan sosial menjadi faktor penting untuk 

dimiliki oleh setiap individu agar tetap bertahan dalam situasi sulit dan menekan. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkorelasikan dukungan sosial 

dengan resiliensi. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Rohmatun (2018), dengan judul 

“Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Penyintas Banjir Rob Tambak 

Lorok”, hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara 

dukungan sosial dengan resiliensi pada penyintas banjir rob tambak Lorok dimana semakin 

tinggi dukungan sosial yang diberikan kepada penyintas banjir rob tambak lorok maka semakin 

tinggi resiliensi yang dimiliki oleh penyintas banjir rob tambak lorok dan sebaliknya. Penelitian 

lain juga dilakukan oleh Karebungu dan Santi (2021), dengan judul “Peran Dukungan Sosial 

terhadap Resiliensi pada Dive Guide yang dirumahkan akibat Pandemi COVID-19 di Manado”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap resiliensi 

dimana dukungan sosial yang berasal dari keluarga, teman dan perusahaan yang merumahkan 

Dive Guide dapat membuat mereka mampu bertahan dan bangkit dari kesulitan yang dihadapi.   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini  pernah 

dilakukan sebelumnya mengenai “Hubungan Dukungan Kelaurga dan Kecemasan Pada 

Penyintas COVID-19 di Tulungagung” namun penelitian yang mengkorelasikan tentang 

Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Penyintas COVID-19 masih minim dilakukan 

sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dikaji. Penelitian mengenai penyintas COVID-

19 penting untuk diketahui oleh masyarakat terutama bagi penyintas COVID-19 yang telah 

dinyatakan sembuh dari COVID-19 karena penyintas COVID-19 mengalami kecemasan, 

kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan akibat stigma negatif dari masyarakat, jika terus 

dibiarkan kondisi ini akan memperburuk kesehatan mental penyintas COVID-19. Penyintas 

COVID-19 membutuhkan dukungan sosial untuk meningkatkan resiliensi agar tetap bertahan 

dalam situasi sulit dan menekan. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi pada penyintas 

COVID-19 peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian tentang “Hubungan Antara 

Dukungan Sosial dengan Resiliensi Pada Penyintas COVID-19”.   

 

 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain atau strategi korelasional 

untuk mengetahui hubungan antara variabel Dukungan Sosial (X) dan Variabel Resiliensi (Y) 

pada Penyintas COVID-19. 

Partisipasn Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah penyintas COVID-19 di seluruh Indonesia. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Incidental Sampling. Sampel penelilitian 

sebanyak 241 responden dari 21 Provinsi di seluruh Indonesia. penyebaran kuesioner akan 

dilakukan dengan penyebaran melalui link google form secara online, sehingga siapa saja yang 

mendapat link tersebut dan sesuai dengan kriteria peneliti maka akan dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian, Adapun kriteria sampel penelitian yakni Penyintas COVID-19 berusia 20-50 

tahun, pernah dinyatakan positif COVID-19 dan dinyatakan sembuh antara bulan Juli-

September 2021 dan penyintas COVID-19 yang pernah menjalani perawatan atau isolasi 

mandiri dirumah maupun Rumah Sakit. Berikut gambaran data demografi partisipan penelitian 

yang diuraikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data Demografi Partisipan Penelitian 

Data Demografi Frekuensi Presentase 

Jenis  

Kelamin 

Perempuan 180 74,7% 

Laki-Laki 61 25,3% 

 Jumlah 241 100% 

Usia 

 

20-30 Tahun 172 71,4% 

31-40 Tahun 49 20,3% 

41-50 Tahun 20 8,3% 

Jumlah 241 100% 

Asal  

Daerah 

Jawa 155 64,3% 

Nusa Tenggara 41 17% 

Sumatera 20 8,3% 

Kalimantan 16 6,7% 

Maluku 6 2,5% 

Papua 3 1,2% 

Jumlah 241 100% 

Pekerjaan 

Mahasiswa 101 41,9% 

Karyawan Swasta 52 21,6% 

ASN/PNS 32 13,3% 

Ibu Rumah Tangga 28 11,6% 

Tenaga Kesehatan 21 8,7% 

Buruh 3 1,2% 

Guru 2 0,8% 

Dosen 2 0,8% 

Jumlah 241 100% 

Periode Positif dan 

Sembuh COVID-19 

Juli 168 69,7% 

Agustus 58 24,1% 

September 15 6,2% 

Jumlah 241 100% 



 

 

Tempat Menjalani 

Isolasi 

Rumah (Tinggal 

bersama keluarga) 
137 58,6% 

Rumah (Tinggal 

sendiri) 
49 20,3% 

Kos/Asrama 22 9,1% 

Rumah Sakit 17 7,1% 

Wisma Karantina 

yang disediakan 

Pemerintah 

16 6,6% 

Jumlah 241 100% 

Riwayat Penyakit 

Bawaan 

Tidak Memiliki 

penyakit Bawaan 
208 86,3% 

Memiliki Riwayat 

Penyakit Bawaan 
33 13,7% 

Jumlah 241 100% 

 

Skala Pengukuran 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat dukungan sosial pada penyintas 

COVID-19 adalah skala dari Zimet, dkk (1988) yakni Multidimensional Scale Of Perceived 

Social Support (MSPSS) yang terdiri dari 12 aitem bersifat Favorable yang terdiri dari tiga 

aspek dukungan sosial yakni dukungan keluarga  (family support), dukungan teman (friend 

support), dan dukungan yang berasal dari orang sekitar (significant other support) kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti dengan reliabilitas skala keseluruhan 

adalah 0.920.  Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yaitu SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai) dan, STS (Sangat Tidak Sesuai). Hasil seleksi 

aitem pada variabel dukungan sosial sebanyak 12 aitem dari tiga aspek dukungan sosial 

memiliki rentang skor corrected item total correlation 0.573-0.728 dimana lebih besar dari 0.3 

sehingga dianggap memuaskan. Reliabilitas Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS) untuk subskala dukungan sosial menunjukan nilai reliabilitas Cronbach 

alpha a = 0.920. 

Penelitian ini juga menggunakan alat ukur Connor-Davidson Resilience Scale (CD-

RISK) untuk mengukur resiliensi pada penyintas COVID-19. Skala ini dikembangkan oleh 

Connor dan Davidson (2003), yakni Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISK) yang 

terdiri dari 25 aitem bersifat Favorable yang terdiri dari 5 aspek resiliensi yang kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti dengan reliabilitas sebesar 0.952. Skala 

yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai) dan, STS (Sangat Tidak Sesuai). Hasil seleksi aitem pada variabel 

resiliensi sebanyak 25 aitem dari memiliki rentang skor corrected item total correlation 0.949-

0.952. Reliabilitas sakala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) menunjukan 

reliabilitas Cronbach alpha untuk skala secara keseluruhan adalah 0.952. 



 

 

Analisis Data 

 Data dianalisis menggunakan bantuan program SPSS Statistics seri 21 for window. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi berupa uji normalitas dan uji 

lineraritas, serta uji korelasi menggunakan non parametrik dari spearman untuk mengetahui 

hubungan antara variabel dukungan sosial dan resiliensi pada penyintas COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Deskriptif 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik hipotetik untuk 

mengkategorisasikan data. Berdasarkan hasil analisis statistik, skor rata-rata dukungan sosial 

Mean sebesar 37,59 dan Standar Deviasi sebesar 7,45. 

 Dari tabel 2 diperoleh hasil data kategorisasi dukungan sosial, yaitu rata-rata responden 

dalam penelitian ini memiliki kategorisasi dukungan sosial tinggi yakni dari 241 subjek 154 

subjek menunjukan skor dukungan sosial kategori tinggi dengan persentase sebesar 64%, 75 

subjek berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 31% dan 12 subjek pada 

kategori rendah dengan persentase sebesar 5%. 

Tabel 2. Kategorisasi Skor Variabel Dukungan Sosial 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

12 ≤ X < 24 Rendah 12 5% 

24 ≤ X < 36 Sedang 75 31% 

36 ≤ X < 48 Tinggi 154 64% 

Jumlah 241 100% 

Mean = 37,59 Standar Deviasi= 7,45 

 

Selanjutnya untuk variabel resiliensi berdasarkan hasil analisis statistik, skor rata-rata 

resiliensi Mean sebesar 77,15 dan Standar Deviasi sebesar 12,50. 

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil data kategorisasi resiliensi, yaitu rata-rata responden dalam 

penelitian ini memiliki kategorisasi resiliensi tinggi yakni dari 241 subjek 150 subjek 

menunjukan skor resiliensi kategori tinggi dengan persentase sebesar 62%, 84 subjek berada 

pada kategori sedang dengan persentase sebesar 35% dan 7 subjek pada kategori rendah dengan 

persentase sebesar 3%.  

 

 

 

 

Tabel 3. Kategorisasi Skor Variabel Resiliensi 

 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 



 

 

25 ≤ X < 50 Rendah 7 3% 

50 ≤ X < 75 Sedang 84 35% 

75 ≤ X < 100 Tinggi 150 62% 

Jumlah 241 100% 

Mean = 77,15 Standar Deviasi = 12,50 

 

Uji Asumsi  

 Uji Normalitas 

Hasil normalitas dari kedua variabel dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Variabel KS-Z Asymp. Sig(2-tailed) Keterangan 

Dukungan Sosial 1,364 0,048 Tidak Normal 

Resiliensi 1,804 0,003 Tidak Normal 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil untuk variabel 

Dukungan Sosial (X) nilai KS-Z = 1,364 dengan nilai signifikansi 0,048 (p<0,05) menunjukkan 

data berdistribusi tidak normal dan untuk Variabel Resiliensi (Y) nilai KS-Z 1,804 dengan nilai 

signifikansi = 0,003 (p<0,05) yang berarti bahwa sebaran data tidak berdistribusi normal. 

Uji Linearitas 

Pada tabel nilai F beda = 153,161 dan nilai signifikansi 0,000 (p <0,05) yang berarti hubungan 

kedua variabel linier.  

Tabel 5. Uji Linearitas 

Variabel Linearity 

Dukungan Sosial dan 

Resiliensi 

F 153,161 

Sig. 0.000 

Uji linearitas dengan analisis varians antara variabel dukungan sosial dan resiliensi 

menunjukkan bahwa F beda = 153,161 dan nilai signifikansi 0,000 (p <0,05) yang berarti 

hubungan kedua variabel linier. 

 

Uji Korelasi 

Uji korelasi pada penelitian ini menggunakan Non Parametrik dari spearman karena data 

tidak berdistribusi normal dan test of significance menggunakan one tailed karena hipotesis 

berarah. Hasil uji korelasi dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 6. Uji Hipotesis 



 

 

Variabel Spearman Correlation Sig. (1-tailed) 

Dukungan Sosial 0,556 0,000 

Resiliensi 0,556 0,000 

 Uji hipotesis dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Spearman 

menunjukkan hasil r = 0,556 dengan nilai signifikansi 0.000 (p<0,05) yang berarti ada 

hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dan resiliensi pada penyintas COVID-

19. Semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi resiliensi pada penyintas COVID-19, 

dan sebaliknya makin rendah dukungan sosial maka makin rendah resiliensi pada penyintas 

COVID-19 yang berarti hipotesis penelitian diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan teknik analisis non 

parametrik yaitu Spearman Rho, hasil analisis data menunjukan r = 0,556 dengan nilai 

signifikansi 0.000 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

dukungan sosial dan resiliensi pada penyintas COVID-19 dimana semakin tinggi dukungan 

sosial yang diterima penyintas COVID-19 maka semakin tinggi resiliensi pada penyintas 

COVID-19. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah 

resiliensi pada penyintas COVID-19 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jannah dan Rohmatun 

(2018) yang menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan 

resiliensi. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh penyintas banjir rob Tambak 

Lorok maka semakin tinggi resiliensinya begitu pula sebaliknya semakin rendah dukungan 

sosial yang diterima oleh penyintas banjir rob Tambak Lorok maka semakin rendah resiliensi 

yang dimilikinya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dkk, (2020) menunjukan 

bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dengan resiliensi dimana semakin 

tinggi dukungan sosial yang dirasakan perempuan yang mengalami infertilitas maka makin 

tinggi resiliensi yang dimilikinya begitu juga sebaliknya makin rendah dukungan sosial yang 

dirasakan perempuan yang mengalami infertilitas maka semakin rendah resiliensi yang 

dimilikinya. 

 Dukungan sosial merupakan persepsi kepedulian, kenyamanan, penghargaan dan 

bantuan yang diterima seorang dari kelompok suatu kelompok atau orang lain Uchino (dalam 

Sarafino, 2011). Dukungan sosial yang didapatkan oleh individu penyintas COVID-19 

bersumber dari keluarga, teman dan orang-orang terdekat yang berada disekeliling penyintas 

COVID-19. Dengan adanya dukungan sosial individu akan merasa tidak sendiri, diterima, 

dihargai, merasa ada yang mendukung sehingga individu akan optimis untuk bangkit dan 

melewati kondisi sulit yang dialaminya sehingga individu akan membentuk ketahanan yang 

baik atau resiliensi tinggi. Individu yang memiliki dukungan sosial yang tinggi akan memiliki 

resiliensi yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianto (2017) 

bahwa  individu yang memiliki dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, teman maupun 

orang-orang yang dianggap penting di sekitar individu akan membuat individu lebih optimis 

dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang dimilikinya, terampil dalam memenuhi 

kebutuhan psikologisnya, akan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, serta memiliki 

kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan serta dapat membantu individu menghadapi 

segala situasi yang menimbulkan stress atau tekanan. Jika individu memiliki dukungan sosial 



 

 

yang rendah maka individu merasa sendiri, merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar dan 

akan sulit bangkit dari kondisi sulit atau tekanan yang dialaminya sehingga resiliensinya akan 

rendah. Kurangnya dukungan sosial yang didapatkan oleh penyintas COVID-19 dari keluarga, 

teman, dan orang-orang disekitar individu akan membuat penyintas COVID-19 tidak yakin 

akan mencapai tujuannya dalam situasi sulit. Menurut Taylor (dalam Raisa 2016), individu 

yang memiliki dukungan sosial yang tinggi akan memiliki tingkat stress yang rendah 

dibandingkan dengan individu yang memiliki dukungan sosial yang rendah. Dengan adanya 

dukungan ini yang akan membantu membentuk resiliensi penyintas COVID-19. 

 Dukungan sosial yang utama didapatkan individu biasanya berasal dari keluarga. 

Seperti yang diketahui bahwa keluarga merupakan orang paling terdekat bagi individu ketika 

dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi, mendapat stigma dari masyarakat 

saat sembuh dari COVID-19 dan berbagai kesulitan lainnya yang tentunya individu sangat 

membutuhkan dukungan dari keluarga.  Dukungan yang bersumber dari keluarga memberi 

pengaruh besar bagi penyintas COVID-19. Dukungan sosial yang didapatkan oleh individu 

penyintas COVID-19 dari keluarga dapat berupa dukungan instrumental, pemecahan masalah 

dan dukungan secara emosional. Dengan adanya dukungan-dukungan tersebut dari keluarga 

akan membantu individu penyintas COVID-19 bangkit dari kesulitan yang dialami dimana 

akan merasa mampu untuk mencapai tujuannya meskipun berada dalam kesulitan, mampu 

menerima pengaruh negatif dari luar dan yakin bahwa dirinya kuat menghadapi situasi yang 

menekan karena ada dukungan dari keluarga sehingga dengan demikian akan berpengaruh 

terhadap ketahanan individu penyintas COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian dari 

Cinintya dan Arruum (2018) bahwa sumber dukungan sosial terbesar adalah berasal dari 

keluarga dimana saat individu mendapatlan dukungan dari keluarganya berupa dukungan 

emosional juga dukungan informasional dapat membuat individu bisa menerima situasi sulit 

yang dialaminya sehingga dapat mendorongnya menjadi resilien.   

 Selain keluarga, teman merupakan orang yang dekat juga dengan individu dimana 

teman dapat memberi bantuan bagi individu ketika individu berada dalam kesulitan. Dengan 

adanya dukungan dari teman kepada individu penyintas COVID-19 akan membuat individu 

penyintas COVID-19 merasa dipedulikan, memiliki hubungan yang aman, merasa nyaman dan 

dekat dengan relasi temannya sehingga akan membuat individu bangkit dari kondisi sulit yang 

dialaminya untuk mencapai ketahanan yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Octa, 

Elita dan Woferst (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya dorongan, penghargaan, 

kepedulian, serta nasihat dari teman sebaya akan membantu individu beradaptasi terhadap 



 

 

berbagai permasalahan yang dialaminya meskipun dalam situasi sulit ataupun kondisi yang 

menekan sehingga akan mencapai resiliensi yang baik. 

 Sumber dukungan yang terakhir berasal dari orang disekitar individu seperti pasangan, 

tetangga, masyarakat dan orang-orang disekitar individu. Ketika penyintas COVID-19 sudah 

pulih dari COVID-19 mereka mendapat stigma sosial dari masyarakat yang dapat 

memperburuk kondisi kesehatan mental dan memperhambat proses penyembuhan sehingga 

dengan adanya dukungan sosial dari orang-orang disekitar membuat penyintas COVID-19 

merasa dihargai, dicintai, dapat membuat individu mampu mengontrol dirinya dalam situasi 

yang menekan dan yakin dapat bangkit dari kondisi yang dialaminya karena ada orang-orang 

disekitar yang selalu mendukungnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Karebungu dan 

Santi (2021) mengenai “peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada dive guide yang 

dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dimanado” yang menyatakan bahwa dengan adanya 

dukungan sosial dari kelompok sosial serta keluarga dekat dapat membuat individu mudah 

menyesuaikan diri dengan keadaan sulit yang dialami, individu akan merasa dihargai dan 

dipedulikan dari permasalahan yang dialami, sehingga ia akan memiliki perasaan yang aman 

dan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri, serta akan beradaptasi 

dengan permasalahan yang dialaminya sehingga individu akan menjadi resilien. Dimana 

individu penyintas COVID-19 yang mendapatkan dukungan sosial akan merasa diperhatikan 

dan diterima orang lain sehingga akan lebih mudah dalam menghadapi permasalahan yang 

dialaminya dan bangkit dari permasalahannya karena ada orang lain yang bersedia menolong 

dan mendukung individu. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Febriyanti (2019) yang 

menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan faktor penting pembentuk resiliensi seseorang 

termasuk pada penyintas pasca mengalami trauma pasca bencana dan suatu kejadian yang tidak 

menyenangkan. 

 Dalam penelitian ini sebagian besar subjek memiliki dukungan sosial yang tinggi yakni 

64% yang berarti bahwa subjek dalam penelitian ini yakni penyintas COVID-19 merasa bahwa 

mereka menerima dukungan sosial yang ditujukan kepada mereka baik itu dukungan dari 

keluarga (family support), dukungan teman (friend support) dan dukungan dari orang sekitar 

(significant other support). Hal ini berarti dukungan yang diterima individu penyintas COVID-

19 dari keluarga, teman dan orang disekitar mampu membuat individu bangkit dari kesulitan 

yang dialami pasca mengalami dan pasca sembuh dari COVID-19 dimana ketika mendapat 

dukungan sosial dari keluarga, teman maupun orang-orang terdekat akan merasa tidak 

sendirian, tidak mudah menyerah dan putus asah karena ada orang-orang disekelilingnya yang 

membantu memberi dukungan sehingga individu mampu mencapai ketahanan yang baik.  



 

 

Menurut Haffren dan Boniwell (dalam Safitri & Noviekayati, 2021) menyatakan bahwa 

dukungan sosial yang didapatkan oleh individu sangat mempengaruhi kestabilan perilaku 

individu itu sendiri dimana dukungan sosial yang diterima individu akan membuat individu 

memiliki semangat dan percaya bahwa ia dapat menyelesaikan setiap masalah yang dimilikinya 

karena mendapat dukungan yang positif dari orang-orang terdekatnya. Sedangkan sebagian 

subjek memiliki dukungan sosial yang sedang yakni 31% hal ini berarti sebagian dari penyintas 

COVID-19 belum sepenuhnya mendapat dan merasakan dukungan yang bersumber dari 

keluarga, teman dan lingkungan sekitar individu.  

 Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sebagian besar penyintas COVID-19 memiliki 

resiliensi yang tinggi yakni 62% artinya penyintas COVID-19 mampu bangkit kembali ketika 

menghadapi kesulitan yang dialami dalam menghadapi COVID-19. Hal ini berarti penyintas 

COVID-19 dalam penelitian ini memiliki kompetensi pribadi, standar tinggi dan keuletan 

dimana mereka merasa mampu dan yakin untuk mencapai tujuannya, memiliki kepercayaan 

pada naluri pribadi toleransi terhadap pengaruh negatif, efek penguatan dari stres hal ini 

berkaitan dengan ketenangan mereka dalam menghadapi situasi yang menekan selain itu, 

mereka memiliki penerimaan yang positif terhadap perubahan dan memiliki hubungan yang 

aman dengan orang lain saat berada dalam situasi sulit dan menekan, kontrol dimana 

kemampuan individu dalam mengendalikan diri dan perilakunya dalam situasi yang sulit serta 

spiritual yakni kepercayaan penyintas COVID-19 bahwa masalah sulit dan kondisi yang 

mereka alami merupakan takdir Tuhan dan tetap yakin dan percaya bahwa ia dapat melewati 

situasi sulit karena pertolongan dari Tuhan. Jika dikaitkan dengan kelompok populasi 

penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Rohmatun (2018), terhadap penyintas banjir rob 

Tambak Lorok terdapat perbedaan yakni penyintas banjir rob Tambak Lorok memiliki 

resiliensi yang sedang dimana mereka belum sepenuhnya mampu untuk segera bangkit dari 

keterpurukan yang mereka alami setelah mengalami musibah banjir. 

 Menurut penelitian Li, Theng dan Foo (2018) menyatakan bahwa dalam ranah ilmu 

sosial peran dukungan sosial menjadi sangat penting untuk peningkatan resiliensi seseorang. 

Jika dikaitkan dengan penyintas COVID-19 maka penyintas yang mendapatkan dukungan 

sosial yang bersumber dari keluarga, teman dan orang-orang yang dianggap penting akan 

mampu beradaptasi dengan kondisi sulit yang dialaminya dan akan menjadi resilien. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penyintas COVID-19 yang memiliki tingkat dukungan sosial yang 

tinggi, maka ia akan mampu untuk bertahan dalam kondisi sulit yang dialaminya dan mampu 

bangkit dengan kemampuannya ketika dihadapkan dengan berbagai situasi yang penuh dengan 

tekanan. Oleh karena itu, dukungan sosial menjadi sangat penting untuk resiliensi para 



 

 

penyintas COVID-19, karena dengan adanya dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, 

teman dan orang-orang terdekat penyintas COVID-19 dapat membuat mereka bertahan dan 

bangkit dari kesulitan yang mereka hadapi. 

 Secara umum, hasil penelitian ini memunculkan implikasi bahwa untuk meningkatkan 

resiliensi pada penyintas COVID-19 dapat dilakukan dengan adanya dukungan sosial dari 

keluarga, teman dan orang-orang terdekat disekitar individu. Oleh karena itu, bagi keluarga, 

teman dan orang-orang disekitar yang salah satu anggota keluargannya, teman atau lingkungan 

sekitar yang dinyatakan sebagai penyintas COVID-19 hendaknya memberikan dukungan yang 

dapat berupa dukungan instrumental, dukungan emosional maupun dukungan pemecahan 

masalah yang berguna bagi penyintas COVID-19. Dengan adanya dukungan bantuan dari 

keluarga, teman dan lingkungan sekitar akan dapat membantu meningkatkan resiliensi 

penyintas COVID-19 sehingga kesehatan dan kesejahteraan mereka juga akan menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hubungan antara 

dukungan sosial dengan resiliensi pada penyintas COVID-19 dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial dan resiliensi pada 

penyintas COVID-19 yang artinya semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan penyintas 

COVID-19 dari keluarga, teman dan orang-orang yang di sekitar maka semakin tinggi resiliensi 

penyintas COVID-19 dan sebaliknya semakin rendah dukungan sosial maka semakin rendah 

pula resiliensi yang dimiliki oleh penyintas COVID-19.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar penyintas COVID-19 menunjukan 

tingkat dukungan sosial dan resiliensi pada kategori tinggi. Artinya mayoritas partisipan 

penelitian menilai bahwa mereka mendapat dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, teman, 

dan orang-orang yang dianggap penting untuk dapat bertahan dan bangkit dari kondisi sulit 

yang mereka alami. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki 

beberapa saran, dimana penelitian ini memiliki keterbatasan yakni sampel penelitian ini tidak 

merepresentasikan populasi seluruh penyintas COVID-19, oleh sebab itu peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk memperluas populasi dengan meneliti penyintas COVID-19 yang lebih 

merepresentasikan populasi dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain 

yang mempengaruhi resiliensi penyintas COVID-19 selain itu dapat menambahkan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi resiliensi penyintas COVID-19 seperti spiritualitas, 

harga diri, emosi positif dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi resiliensi penyintas 

COVID-19. 

Selanjutnya, penyintas COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan resiliensi dengan 

tetap berpikir positif karena ada orang-orang disekitar seperti keluarga, teman, dan orang-orang 

terdekat dilingkungan sekitar yang memberikan dukungan sosial bagi penyintas COVID-19 

sehingga penyintas tidak mudah putus asah dan bangkit dari kondisi sulit yang dialaminya. 

Kemudian untuk keluarga penyintas diharapakan dapat memberikan dukungan sosial bagi 

penyintas COVID-19 karena keluarga merupakan orang terdekat individu penyintas COVID-

19, sehingga dengan adanya dukungan dari keluarga diharapakan dapat membentuk penyintas 

COVID-19 bangkit dari kesulitan yang dialami dan mengembangkan resiliensi yang baik.  

Bagi lingkungan sekitar dan masayarakat diharapkan selalu memberikan dukungan 

sosial bagi individu penyintas COVID-19 dan tidak lagi menstigma penyintas COVID-19 agar 



 

 

penyintas COVID-19 tidak merasa sendiri, merasa dihargai dan diperhatikan sehingga 

membantu meningkatkan resiliensi penyintas COVID-19 dan mempercepat proses pemulihan 

kesehatan penyintas COVID-19.   
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