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Abstrak 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dari teman 

dengan psychological well-being pada wanita yang bercerai. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 50 wanita yang mengalami perceraian dan berada di wilayah kota Salatiga. 

Metode pengumpulan data pada variable dukungan sosial menggunakan social provisions scale 

yang dikembangkan oleh Cutrona & Russel (1987) berdasarkan enam aspek pemenuhan 

kebutuhan dari dukungan sosial yaitu keterikatan, integrasi sosial, pengakuan/penghargaan, 

hubungan yang dapat diandalkan, bimbingan dan kesempatan untuk mengasuh. Pada variabel 

psychological well-being di adopsi dari skala yang yang disusun oleh Ryff (1989). Adapun 

aspek dari variabel ini adalah kemandirian, penguasaan terhadap lingkungan, pertumbuhan 

pribadi, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, mempunyai tujuan hidup dan 

memiliki penerimaan diri. Hasil penelitian ini diperoleh nilai korelasi rxy = 0,671 ; p = 0,02 

(p<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dari 

teman dengan kondisi psychological well-being pada wanita yang bercerai. Nilai sumbangsih 

dukungan sosial dari teman terhadap psychological well-being sebesar 45% sedangkan 55% 

ditentukan oleh faktor-faktor lain. 

 Kata kunci : Dukungan sosial, Psychological well-being. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study is to know the relationship between social support from close friends 

and psychological well-being toward divorced women. The samples used in this study are 50 

divorced women who live in Salatiga. The method used in collecting the data of social support 

variable is Social Provisions Scale which is developed by Cutrona & Russel (1987) based on six 

necessity fulfillment aspects, those are attachment, social integration, reassurance of worth, 

reliable alliance, guidance, opportunity for nurturance. Variable psychological well-being is 

adopted based on scales arranged by Ryff (1989). The aspects of psychological well-being are 

autonomy, environmental mastery, personal groeth, positive relations, purpose in life, self-

acceptance. The result of this study shows rxy = 0,671 ; p = 0,02 (p<0,05) that shows a positive 

and significant connection between social support from close friends and condition of 

psychological well-being in divorced women. The social support from friends contributes to the 

emergence of psychological well-being by 45%, yet the rest 55% is determined by the other 

factors. 

 Keywords : Social support, Psychological well-being
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam hidupnya, manusia akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang 

mencakup seluruh rentang kehidupan dari pembuahan sampai akhir hayat (Hurlock, 1999). Masa 

dewasa adalah masa dimana seorang individu telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap 

menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya, masa ini dimulai 

dari usia 18 tahun. Dalam setiap perkembangannya, manusia dihadapkan oleh tugas-tugas 

perkembangan yang harus mampu diselesaikan. Di antara sekian banyak tugas perkembangan 

orang dewasa, tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dan hidup berkeluarga merupakan 

tugas yang sangat banyak, sangat penting dan sangat sulit diatasi (Hurlock, 1999).  Secara 

kodrati, setiap manusia pasti ingin berbagi dan meneruskan keturunan ketika usia dirasa cukup, 

mental siap dan materi mampu. Pernikahan dilaksanakan salah satu tugas perkembangan dalam 

rentang hidup manusia. 

Menurut Nugraha (dalam Soeliono, 2007) setiap pasangan suami-istri selalu datang dari 

latar belakang keluarga berbeda yang memiliki pola pengasuhan berbeda, sehingga adanya 

perselisihan bisa dimaklumi, atau bahkan bisa menjadi faktor terpenting bagi pasutri untuk dapat 

menyesuaikan diri dalam sebuah ikatan perkawinan. Orang yang menikah memiliki konsep dan 

harapan atas perkawinan yang mereka bina. Ketika kehidupan perkawinan tidak sesuai dengan 

harapan yang diinginkan maka akan  rentan terhadap munculnya konflik. Ketika pasutri ini tidak 

dapat melakukan penyesuaian dan adaptasi secara baik perceraian akan dirasa menjadi jalan 

keluar yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan. Perceraian terjadi bila antara suami dan istri 

sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan dua belah 

pihak (Hurlock, 1999). 
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Kepala Subdit Kepenghuluan, Anwar Saadi menyatakan  data perceraian di Indonesia yang 

semakin mencemaskan dari waktu ke waktu. Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat 

perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, ternyata di tahun-

tahun berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan 

perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap 

di angka dua juta duaratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga 

tembus di atas tigaratus ribu kejadian setiap tahunnya. Data berikut ini menunjukkan bahwa 

sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk memutuskan bercerai. 

Tahun 2009 : menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. 

Tahun 2010 : menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. 

Tahun 2011 : menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. 

Tahun 2012 : menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. 

(di Republika Online 14 September 2014) 

Data yang diunggah pada tanggal 26 Maret 2014 oleh m.liputan6.com menyatakan bahwa 

jumlah perceraian pasutri di Indonesia mencapai 333 ribu per tahun. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya pernikahan dini yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Data lain menyebutkan 

bahwa tingkat perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, dan meningkatnya gugatan cerai 

cerai ini banyak dilakukan oleh istri kepada suami. Alasan perceraian ini kebanyakan karena 

suami tidak bertanggung jawab pada kewajibannya dan tidak ada lagi keharmonisan dalam 

keluarga. Data ini diunggah oleh www.tribunnews.com pada tanggal 5 Mei 2014. 

Individu yang mengalami perceraian akan menghadapi banyak permasalahan baru, namun 

pada umumnya yang dirasakan perempuan menjadi lebih berat dibandingkan dengan laki-laki 

(Craig, dalam Soeliono 2007). Individu yang bercerai akan merasakan efek traumatik yang akan 

http://www.tribunnews.com/
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mereka dapatkan setelah perceraian terjadi, hal ini menimbulkan rasa sakit dan tekanan 

emosional. Tidak hanya itu bagi sebagian individu kehidupan yang dijalani paska bercerai akan 

terasa berat karena mereka diharapkan dapat menjadi ibu dan ayah bagi anak-anaknya (Dwiyani, 

dalam Kartika tahun 2012). Keberadaan janda dan duda juga akan menimbulkan persepsi 

penerimaan dalam masyarakat, akankah mereka akan diterima atau tidak di masyarakat. Heins 

(dalam Nur’aeni, 2011) menyatakan bahwa perempuan bercerai yang sering disebut “janda” pada 

sebagian masyarakat menilai predikat tersebut dengan prasangka negatif, terlebih bagi 

perempuan yang memiliki daya tarik fisik, sehingga beberapa orang lebih memilih untuk 

menutup-nutupi. Selain itu setelah bercerai perempuan akan mengalami masalah dalam 

kehidupan sosialnya, karena pada umumnya mereka akan dikucilkan bahkan akan kehilangan 

teman-teman lamanya dan orang-orang disekitarnya. Perempuan yang bercerai juga akan 

mengalami masalah ekonomi dimana mereka mendapat pendapatan yang kurang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dibanding saat mereka memiliki suami (Hurlock, dalam Kartika 

tahun 2012). 

Berbagai masalah yang timbul akibat terjadinya perceraian ini tentunya akan berpengaruh 

pada kondisi kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pada wanita pelaku perceraian. 

Psychological Well-Being adalah kondisi dimana individu dapat menerima kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada dirinya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, memiliki 

kemampuan untuk mengambil keputusan, mampu mengatur lingkungan, memiliki tujuan hidup 

dan pertumbuhan pribadi (Ryff, 1989). 

Penelitian yang dilakukan Dimas (2012), menyatakan bahwa wanita dengan kondisi 

psychological well-being yang baik, mengalami usia yang lebih panjang bila dibandingkan 

dengan wanita yang mengalami hambatan psikologi. Hal lain dinyatakan oleh Genta (2013) yang 
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dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita yang mengalami kondisi tekanan pikiran dapat 

menghambat kinerja wanita tersebut. 

Perceraian dapat menimbulkan rasa kesepian yang merupakan reaksi terhadap kehilangan 

hubungan perkawinan (Peplau & Perlman, 1982). Kesepian adalah ketika merasa bahwa tidak 

seorang pun memahami dengan baik, merasa terisolasi, dan tidak memiliki seorang pun untuk 

dijadikan pelarian, saat dibutuhkan atau saat stress (Santrock, 2004). Tidak ada yang kebal 

terhadap kesepian, namun beberapa orang berisiko lebih besar untuk merasakan kesepian 

ketimbang orang lain (Brehm, Miller, Pearlman, & Campbell dalam Taylor, Peplau, Sears, 

1998). Salah satu yang berisiko besar mengalami kesepian adalah wanita dan pria lajang. Dalam 

kondisi ini sangat diperlukan psychological well-being. 

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor tercapainya psychological well-being pada 

seseorang (Ryff, 1989). Sesuatu dikatakan sebagai dukungan sosial ketika seseorang memiliki 

persepsi yang positif atas dukungan itu dan merasa nyaman atas segala bentuk perhatian, 

penghargaan dan bantuan yang diterimanya (Safarino, dalam Widyastutik, Karini & Agustin, 

tahun 2011). 

Dukungan sosial dapat diterima dari orang tua, anak, anggota keluarga lain, teman dan 

masyarakat yang tinggal disekitarnya. Namun, terdapat studi yang menunjukkan bahwa teman 

cenderung lebih mempengaruhi perasaan bahagia dan pembawaan positif seseorang 

dibandingkan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga (Cable et al, dalam Blieszner, 2014). 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Blieszner (2014) yang menyatakan bahwa orang dewasa 

akan cenderung untuk bergantung pada teman dibandingkan keluarga untuk mempercayakan 

perasaan-perasaanya atau mencari pelipur lara, hal ini mungkin dikarenakan tidak adanya ikatan 

kewajiban yang kuat seperti yang ditemui dalam ikatan keluarga. Dengan terlibat dalam 



5 

 

kehidupan seseorang dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan cara selalu ada untuknya, 

teman dapat meredakan kesepian dan depresi khususnya dalam menghadapi situasi sulit dalam 

kehidupan (Green et al, dalam Blieszner, 2014). 

Dukungan sosial yang dapat diberikan teman sangat beragam dan tergantung pada keadan 

individu yang bersangkutan. Dukungan emosional diberikan pada orang yang sedang mengalami 

kesulitan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain 

yang merupakan salah satu aspek tercapainya psychological well-being. Dukungan penghargaan 

dapat dijadikan semangat untuk tetap maju dan mengembangkan diri, serta memiliki penerimaan 

diri agar tidak menyesali keadaannya. Dukungan instrumental bagi wanita bercerai dapat berupa 

bantuan pekerjaan agar ia dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menjadi seseorang yang 

mandiri. Dukungan informasi membuat wanita yang bercerai merasa mendapat nasihat, petunjuk 

atau umpan balik agar dapat memecahkan masalahnya, dukungan informasi juga menunjukkan 

bahwa individu tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan perkembangan 

pribadi untuk melakukan perbaikan dalam hidup setiap waktu (Smet, dalam Widyastutik, dkk 

tahun 2011). Hal tersebut merupakan tanda bahwa janda memerlukan dukungan sosial teman 

sebaya dalam menuju kondisi psychological well being. 

Penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well being 

oleh Ekasofia (2009) menyimpulkan adanya korelasi positif yang signifikan antara dukungan 

sosial dengan psychological well being, hal ini berarti bila seseorang mendapatkan dukungan 

sosial yang cukup, maka akan meningkatkan psychological well-being orang tersebut. Namun 

terdapat pendapat lain dari Young (dalam Widianingtyas, 2010) yang menyatakan bahwa 

penelitian mengenai kedua variabel ini perlu dilakukan lebih lanjut karena penelitian sebelumnya 
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menunjukkan ketidakkonsistenan mengenai model teori yang dapat menjelaskan interaksi antara 

keduanya. 

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian apakah ada hubungan 

antara dukungan sosial dari teman dengan psychological well-being pada wanita yang 

mengalami perceraian. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah adakah hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dari 

teman dengan psychological well being pada wanita yang bercerai? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengretahui adakah hubungan positif dan 

signifikan antara dukungan sosial dari teman dengan psychological well being pada wanita yang 

bercerai di Kota Salatiga. 

 

KAJIAN TEORI 

Psychological Well Being 

Hurlock (1999)  menyatakan bahwa psychological well-being adalah sebuah kepuasan 

batin yang harus dipenuhi. Ryff (1989) menjelaskan bahwa psychological well being sebagai 

pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang, dimana individu tersebut dapat menerima 

kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain 

yang ada disekitarnya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan mandiri, mampu 
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dan berkompetensi untuk mengatur lingkungan, memiliki tujuan hidup dan merasa mampu untuk 

melalui tahapan perkembangan dalam kehidupannya. Psychological well-being mengarah pada 

kondisi individu yang mampu menghadapi berbagai hal yang memicu permasalahan dalam 

kehidupannya, mampu melalui periode sulit dalam kehidupan dengan mengandalkan 

kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi psikologi positif yang ada dalam 

dirinya, sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin dalam dirinya. 

Terdapat enam aspek dalam psychological well being menurut Ryff (1989), yaitu: 

1. Penerimaan diri (self acceptance), yang ditunjukkan pada kemampuan individu dalam 

mengevaluasi secara positif terhadap dirinya sekarang dan dirinya di masa yang lalu. 

2. Memiliki hubungan yang positif dengan sesama, individu ini mampu untuk mengelola 

hubungan interpersonal yang hangat, berkualitas dan adanya kepercayaan satu sama lain. 

3. Kemandirian (autonomy), merupakan kemampuan melakukan dan mengarahkan perilaku 

secara mandiri. 

4. Penguasaan terhadap lingkungan (environtmental mastery), yaitu adanya kapasitas untuk 

mengatur kehidupan dengan efektif dan lingkungan sekitar. Hal ini berarti memodifikasi 

lingkunganya agar dapat mengelola kebutuhan dan tuntutan-tuntutan dalam hidupnya. 

5. Memiliki tujuan hidup, aspek ini menekankan pentingnya memiliki tujuan, pentingnya 

keterarahan dalam hidup dan percaya bahwa hidup memiliki tujuan dan makna. 

6. Pertumbuhan diri (personal growth), perasaan mampu dalam melalui tahap-tahap 

perkembangan, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada dalam diri dan 

melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap waktu. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well-being seseorang, sehingga 

tidak semua orang memiliki tingkat psychological well-being yang sama. Ryff (dalam Liwarti, 
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2013) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi psychological well-being 

seseorang, yaitu : 

1. Usia, usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi psychological well-being pada aspek 

penerimaan diri, otonomi, penguasaan lingkungan dan hubungan baik dengan orang lain. 

Terdapat peningkatan psychological well-being pada usia yang semakin dewasa. Sedangkan 

pada tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi menunjukkan penurunan pada setiap periode 

kehidupan usia dewasa. 

2. Tingkat pendidikan, individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik maka 

pengenalan lingkungan akan lebih baik, sehingga psychological well-being juga lebih baik. 

3. Jenis kelamin, wanita akan memiliki psychological well-being yang lebih tinggi dibanding 

laki-laki. Hal ini berkaitan dengan aktifitas sosial yang dilakukan. Wanita cenderung lebih 

memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik daripada laki-laki. 

4. Status sosial ekonomi, seseorang dengan tingkat keberhasilan dalam pendidikan dan 

pekerjaan yang lebih baik  akan menunjukkan psychological well-being  yang lebih baik juga. 

5. Dukungan sosial, bimbingan dan arahan dari arahan dari orang lain memiliki peran yang 

penting pada psychological well-being. Individu yang pada masa kecilnya memiliki hubungan 

yang baik dengan orang tua dan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari orang tua 

memiliki psychological well-being yang baik pada masa dewasa. 

6. Kepribadian, individu yang memiliki banyak kompetensi pribadi dan sosial, seperti 

penerimaan diri dan keterbukaan diri mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan, coping skill yang efektif cenderung terhindar dari konflik dan stress. 
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7. Spiritualitas, hal ini berkaitan dengan transendensi segala persoalan hidup. Spiritualitas 

berkaitan dengan psychological well-being terutama pada aspek pertumbuhan pribadi dan 

hubungan positif dengan orang lain. 

Jadi psychological well-being dalam penelitian ini adalah keadaan batin seseorang yang 

memerlukan penerimaan diri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, 

menguasai lingkungan, memiliki tujuan  hidup serta memiliki rasa pertumbuhan diri yang terus 

berkembang. 

 

Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Albrecht dan Adelman (dalam Hunt, 2011) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

komunikasi verbal dan non verbal antara penerima dan pemberi dukungan yang dapat 

mengurangi ketidakpastian tentang situasi, diri sendiri, orang lain atau hubungan dan dapat 

meningkatkan kontrol diri dalam menjalani pengalaman hidup. 

Sarason (dalam Yurliani, 2007) mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, 

kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi 

kita. Ia juga menambahkan bahwa dukungan sosial merupakan kenyamanan fisik dan psikologis 

yang diberikan oleh teman dan anggota keluarga individu tersebut. 

Tidak diragukan lagi bahwa keluarga merupakan salah satu konteks sosial yang penting 

bagi perkembangan individu. Meskipun demikian perkembangan seseorang juga sangat 

dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam konteks sosial yang lain seperti relasi dengan teman 

sebaya. Laursen (2005) menandaskan bahwa teman sebaya merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan. Penegasan Laursen dapat dipahami karena pada kenyataannya 

dalam masyarakat modern seperti sekarang ini seseorang menghabiskan sebagian besar 
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waktunya bersama dengan teman sebaya mereka (Steinberg, 1993). Penelitian yang dilakukan 

Buhrmester (Santrock, 2004) menunjukkan bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi kedekatan 

oleh hubungan dengan teman sebaya, dan pada saat yang bersamaan kedekatan hubungan dengan 

orang tua menurun. Terdapat pula studi yang menunjukkan bahwa teman cenderung lebih 

mempengaruhi perasaan bahagia dan pembawaan positif seseorang dibandingkan yang dapat 

dilakukan oleh anggota keluarga (Cable et al, dalam Blieszner, 2014). 

Hasil penelitian Buhrmester dikuatkan  olehtemuan Nickerson & Nagle (2005) bahwa 

kepercayaan terhadap orang tua berkurang, dan beralih kepada teman sebaya untuk  memenuhi 

kebutuhan akan kedekatan (attachment). Penelitian lain menemukan teman sebaya berpengaruh 

secara fisik dan mental pada diri seseorang (Billy, Rodgers, & Udry, dalam Santrock, 2004).  

Weiss (dalam Nathania & Godwin, 2012) mengemukakan enam jenis/komponen dukungan 

sosial disebut sebagai ”The Social Provisions Scale”, dimana masing-masing komponen dapat 

berdiri sendiri-sendiri, namun satu sama lain saling berhubungan. Adapun enam komponen 

tersebut adalah : 

1. Keterikatan (Attachment). Merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman 

(ketenangan) dalam diri individu. Sumber dukungan sosial ini yang paling sering dan umum 

adalah diperoleh dari pasangan hidup atau kekasih yang memiliki hubungan yang harmonis. 

2. Integrasi Sosial (Social Integration). Merupakan dukungan yang menimbulkan perasaan 

dalam diri individu bahwa ia termasuk dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan minat 

dan aktifitas rekreasi. Jenis dukungan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh 

perasaan memiliki. Yang sering menjadi sumber dukungan ini adalah teman. 

3. Penghargaan/Pengakuan (Reassurance of Worth). Merupakan pengakuan atas kompetensi, 

kemampuan, dan keahlian individu. Pada dukungan sosial jenis ini, seseorang akan mendapat 
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pengakuan atas kemampuan dan keahliannya serta mendapat penghargaan dari orang lain. 

Dukungan ini sering diperoleh dari rekan kerja. 

4. Hubungan yang dapat diandalkan (Reliable Alliance). Merupakan keyakinan dalam diri 

individu bahwa ia dapat mengandalkan orang lain untuk membantunya dalam berbagai 

kondisi, meliputi kepastian atau jaminan bahwa seseorang dapat mengharapkan keluarga 

untuk membantu semua keadaan. Dukungan ini sering diperoleh dari anggota keluarga. 

5. Bimbingan (Guidance). Dukungan sosial jenis ini adalah adanya hubungan sosial yang dapat 

memungkinkan seseorang mendapat informasi, saran, atau nasihat yang diperlukan dalam 

memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dukungan ini sering 

diperoleh dari guru, mentor, figur orang tua atau figur yang dituakan dalam keluarga. 

6. Kesempatan untuk Mengasuh (Opportunity for Nurturance). Merupakan suatu aspek penting 

dalam hubungan interpersonal akan perasaan yang dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan 

yang menimbulkan perasaan dalam diri individu bahwa ia bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan orang lain. Dukungan ini sering diperoleh dari anak, cucu, dan pasangan hidup. 

Selanjutnya Tolsdorf (dalam Yurliani, 2007)  menjelaskan bahwa dukungan sosial yang 

diberikan oleh seseorang dapat berupa : 

1. Emotional Support 

Jenis dukungan ini dilakukan dengan melibatkan ekspresi rasa empati, peduli terhadap 

seseorang sehingga memberikan perasaan nyaman, membuat individu merasa lebih baik. 

Individu memperoleh kembali keyakinan diri, merasa dimiliki serta merasa dicintai pada saat 

mengalami stress. 
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2. Esteem Support 

Dukungan jenis ini dapat ditunjukkan dengan cara menghargai, mendorong dan menyetujui 

terhadap suatu ide, gagasan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Orford (dalam 

Yurliani, 2007) berpendapat bahwa dukungan penghargaan dititik beratkan pada adanya suatu 

pengakuan, penilaian yang positif dan penerimaan terhadap individu. 

3. Instrumental Support 

Jenis dukungan ini meliputi bantuan yang diberikan secara langsung atau nyata seperti 

meminjamkan uang atau barang bagi individu yang membutuhkan. Taylor (dalam Yurliani, 

2007) mengemukakan bahwa pemberian dukungan instrumental meliputi penyediaan 

pertolongan finansial maupun penyediaan barang dan jasa lainnya. 

4. Informational Support 

Dukungan jenis ini meliputi pemberian nasehat, petunjuk, saran atau umpan balik kepada 

seorang individu. House (dalam Yurliani, 2007) menjelaskan bahwa dukungan informasi 

terdiri dari dua bentuk, yaitu dukungan informasi yang berarti memberikan informasi atau 

mengajarkan suatu keterampilan yang berguna untuk mendapatkan pemecahan masalah dan 

yang kedua adalah berupa dukungan penilaian (appraisal support) yang meliputi informasi 

yang membantu seseorang dalam melakukan penilaian atas kemampuan dirinya sendiri. 

5. Companionship Support 

Jenis dukungan ini diberikan dengan cara membuat kondisi agar seseorang merasa menjadi 

bagian dari suatu kelompok yang memiliki persamaan minat dan aktivitas sosial. Cohen & 

Wills (dalam Yurliani, 2007) mendefinisikan dukungan sosial jenis ini sebagai bagaiman 

individu menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman-temannya ataupun melakukan 

aktivitas yang bersifat rekreasional di waktu senggang. 
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Maquire (dalam Widyastutik, dkk, 2011) menyebutkan lima fungsi dukungan sosial, 

diantaranya adalah mampu membentuk identitas diri, memberikan feedback yang positif 

terhadap individu, melindungi diri dari stress, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

membantu secara materi serta mengembangkan keterampilan seseorang. Hunt (2011) juga 

menyebutkan bahwa dukungan sosial tidak hanya membatu kita merasa lebih baik dan mampu 

mengatasi tantangan, namun juga akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan (well being). 

 

KERANGKA BERPIKIR 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pernikahan merupakan 

salah satu usaha yang dapat dilakukan individu agar mereka memiliki pasangan hidup hingga 

akhir hayat mereka. Pernikahan dipandang sebagai salah satu sumber dukungan sosial bagi 

individu dan dianggap dapat membuat individu lebih bahagia, namun pada kenyataannya tidak 

sedikit dari pernikahan mereka mengalami perceraian. Perceraian merupakan kulminasi dari 

penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu 

lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak (Hurlock, 

1999). Perceraian akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang akan mengganggu rasa 

sejahtera (psychological well-being) pada individu tersebut, karena efek traumatik pada 

perceraian biasanya lebih besar daripada efek kematian, hal ini disebabkan sebelum dan sesudah 

perceraian timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Menurut 

Ryff (1989) psychological well-being merupakan pencapaian penuh dari potensi psikologis 

seseorang, dimana individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, 

menciptakan hubungan positif dengan orang lain yang ada disekitarnya, memiliki kemampuan 

untuk mengambil keputusan dan mandiri, mampu dan berkompetensi untuk mengatur 
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lingkungan, memiliki tujuan hidup dan merasa mampu untuk melalui tahapan perkembangan 

dalam kehidupannya. Psychological well being juga mengarah pada kondisi individu yang 

mampu menghadapi berbagai hal yang memicu permasalahan dalam kehidupannya, mampu 

melalui periode sulit dalam kehidupan dengan mengandalkan kemampuan yang ada dalam 

dirinya dan menjalankan fungsi psikologi positif yang ada dalam dirinya, sehingga individu 

tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin dalam dirinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian psychological well-being seseorang, salah 

satunya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari 

orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, dukungan sosial 

merupakan kenyamanan fisik dan psikologis yang diberikan oleh teman dan anggota keluarga 

individu tersebut (Sarason, dalam Yuliarni, 2007). 

Dukungan sosial yang dapat diberikan teman sangat beragam dan tergantung pada keadaan 

individu yang bersangkutan. Dukungan emosional diberikan pada orang yang sedang mengalami 

kesulitan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain 

yang merupakan salah satu aspek tercapainya psychological well-being. Dukungan penghargaan 

dapat dijadikan semangat untuk tetap maju dan mengembangkan diri, serta memiliki penerimaan 

diri agar tidak menyesali keadaannya. Dukungan instrumental bagi wanita bercerai dapat berupa 

bantuan pekerjaan agar ia dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menjadi seseorang yang 

mandiri. Dukungan informasi membuat wanita yang bercerai merasa mendapat nasihat, petunjuk 

atau umpan balik agar dapat memecahkan masalahnya, dukungan informasi juga menunjukkan 

bahwa individu tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan perkembangan 

pribadi untuk melakukan perbaikan dalam hidup setiap waktu (Smet, dalam Widyastutik, dkk 

tahun 2011). 
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Dukungan sosial dari teman akan lebih mempengaruhi perasaan bahagia seseorang, hal ini 

dikarenakan teman cenderung sebaya dan memiliki pengalaman hidup yang hampir sama, 

kebanyakan orang merasa nyaman untuk dekat dengan mereka yang dirasa memiliki persamaan 

dengannya (Gonzaga, dalam Blieszner 2014). 

Penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being 

oleh Ekasofia (2009) menyimpulkan adanya korelasi positif yang signifikan antara dukungan 

sosial dengan psychological well-being. Artinya, bila seseorang mendapatkan dukungan sosial 

yang cukup, maka akan meningkatkan psychological well-being orang tersebut. 

Sejalan dengan fakta di atas pada penelitian ini peneliti ingin mencari jawaban secara 

khusus tentang hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kondisi psychological 

well-being pada wanita  yang bercerai. Bagaimana kebutuhan dukungan sosial dari teman sebaya 

bagi wanita yang bercerai dalam mencapai kondisi psychological well-being. Adakah 

keselarasan dukungan teman sebaya yang diperoleh dari teman sebaya dengan kondisi 

psychological well-being pada wanita yang mengalami perceraian , akankah semakin baik atau 

sebaliknya apabila tidak diperoleh dukungan dari teman sebaya mengenai kondisi psychological 

well-being pada wanita yang bercerai. 

 

Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan  positif antara dukungan sosial dari 

teman sebaya dengan psychological well-being pada wanita yang bercerai, makin tinggi 

dukungan sosial yang diperoleh maka akan makin baik pula psychological well-being wanita 

yang bercerai tersebut. Demikian pula sebaliknya jika semakin kurang dukungan sosial dari 
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teman sebaya pada wanita yang bercerai maka kondisi psychological well-being akan semakin 

buruk. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian pengujian 

hipotesis. Dilihat dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kausal, 

yaitu penelitian yang diadakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, variabel yang satu 

menyebabkan atau menentukan nilai variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan metode 

survei, yaitu dalam pengumpulan data primernya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu (Jogiyanto, 2005). 

 

Populasi 

Target populasi yang digunakan adalah wanita yang mengalami perceraian di Kota 

Salatiga yang tersebar di kecamatan – kecamatan dalam wilayah Kota Salatiga. 

 

Sampel 

Penelitian ini mengambil 50 orang responden sebagai sampel yang tersebar di seluruh 

wilayah Kota Salatiga yaitu wanita yang mengalami perceraian tidak lebih dari 2 tahun. 

Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain non probability sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2005). 
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Jenis non probability sampling yang digunakan adalah sampling aksidental yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2005). 

 

Variabel Penelitian 

Variabel Terikat : Psychological well-Being, dalam penelitian ini adalah keadaan batin 

seseorang yang memerlukan penerimaan diri, memiliki hubugan positif, kemandirian, menguasai 

lingkungan, memiliki tujuan hidup serta memiliki rasa pertumbuhan diri yang terus berkembang. 

Variabel Bebas : Dukungan Sosial dari Teman, Weiss (dalam Nathania & Godwin, 2012) 

mengemukakan enam jenis/komponen dukungan sosial disebut sebagai ”The Social Provisions 

Scale”, dimana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri-sendiri, namun satu sama lain 

saling berhubungan. Adapun enam komponen tersebut adalah : keterikatan, Integrasi Sosial, 

Penghargaan/Pengakuan, Hubungan yang dapat diandalkan, Bimbingan serta kesempatan untuk 

mengasuh. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research 

yaitu penelitian secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden yang 

dianggap memenuhi syarat dapat memberi informasi yang cukup.  

 

Alat ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner sebagai alat bantu. Kuesioner yang dibagikan merupakan 
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pengembangan dari skala psychological well-being dan skala dukungan sosial (Social Provisions 

Scale). 

1. Skala Dukungan Sosial teman 

Social Provisions Scale untuk mengukur dukungan teman sebaya yang 

dikembangkan berdasarkan enam pemenuhan kebutuhan yang bisa diberikan oleh 

dukungan sosial dari Weiss (dalam Cutrona & Russel, 1987). Enam pemenuhan kebutuhan 

tersebut adalah guidance (bimbingan), reliablealliance (keberadaan teman yang dapat 

diandalkan), opportunity of nurturance (kesempatan untuk mengasuh orang lain), 

reassurance of worth (meyakinkan adanya keberhargaan diri), attachment (keterikatan), 

social integration ( integrasi sosial). Alat ukur tersebut berisi 24 item dengan pilihan 

respon Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Skoring untuk item dengan kalimat positif (favorable) adalah skor 4 untuk jawaban SS, 

skor 3 untuk jawaban S, skor 2 untuk jawaban TS dan skor 1 untuk jawaban STS. 

Sedangkan skoring untuk item dengan kalimat negatif (unfavorable) adalah kebalikan dari 

penyekoran item favorable. Jawaban SS akan mendapat skor 1, jawaban S akan mendapat 

skor 2, jawaban TS akan mendapat skor 3 dan jawaban STS akan mendapat skor 4.  

Skala 1 dukungan sosial teman dengan jumlah 24 item telah diuji daya diskriminasi 

item  terdapat 2 soal memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,300 yaitu X5 dengan 

korelasi 0,214 dan X14 dengan korelasi 0,117. Dengan demikian untuk X5 dan X14 

dikeluarkan karena dinyatakan tidak valid  dan reliabel. 

Setelah dianalisis ulang dengan mengeluarkan 2 item soal tersebut didapat validitas 

reliabilitasnya dengan korelasi bergerak antara 0,376 – 0,728 dengan cronbach’s alpha 

0,732.  
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2. Psychological Well-Being Scale (PWB) 

Psychological Well-Being Scale (PWB) merupakan alat ukur yang dikembangkan 

berdasarkan aspek-aspek psychological well-being dari Ryff (1989). Alat ini mengukur 

penilaian individu terhadap penerimaan dirinya, hubungan positif dengan orang lain, 

otonominya, penguasaan lingkungan, tujuan hidup serta pertumbuhan dirinya. Item-item 

yang digunakan dalam kuesioner ini berjumlah 42 item dengan pilihan respon Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Agak Sesuai (AS), Agak Tidak Sesuai (ATS), Tidak Sesuai (TS) 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skoring untuk item dengan kalimat positif (favorable) 

adalah skor 6 untuk jawaban SS, skor 5 untuk jawaban S, skor 4 untuk jawaban AS, skor 3 

untuk jawaban ATS, skor 2 untuk jawaban TS dan skor 1 untuk jawaban STS. Sedangkan 

skoring untuk item dengan kalimat negatif (unfavorable) adalah kebalikan dari penyekoran 

item favorable. Jawaban SS akan mendapat skor 1, jawaban S akan mendapat skor 2, 

jawaban AS akan mendapat skor 3, jawaban ATS akan mendapat skor 4, jawaban TS akan 

mendapat skor 5 dan jawaban STS akan mendapat skor 6.  

Skala 2 psychologycal well being dengan jumlah 42 item telah diuji daya 

diskriminasi item terdapat 2 soal yang memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,300 yaitu 

Y25 dengan korelasi 0,128 dan Y32. Dengan demikian untuk Y25 dan Y32 dikeluarkan 

karena dinyatakan tidak valid  dan reliabel. 

Setelah dianalisis ulang dengan mengeluarkan 2 item soal tersebut didapat validitas 

reliabilitasnya dengan korelasi bergerak antara 0,376 - 728 dengan cronbach’s alpha 

0,742.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Data yang diperoleh peneliti dari tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 

2015 terhadap 50 wanita yang bercerai di Kota Salatiga, kemudian dilakukan analisis dengan 

hasil sebagai berikut. 

 

Analisis Deskriptif 

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis  kemudian dianalisis discriptif 

menggunakan program bantuan SPSS 16 for windows. Adapun hasil akan kami sajikan secara 

sistematis sebagai berikut:  

 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Psychological Well Being 50 138.00 169.00 161.542 10.30595 

Dukungan Sosial Teman 50 54.00 78.00 68.7400 5.35213 

Valid N (listwise) 50     

   Sumber : Penelitian 2015 data diolah 

 

Dari data output dapat dilihat bahwa variabel Psychological Well-Being dengan jumlah 

data (N) sebanyak 50 mempunyai skor rata-rata 161,542 dengan skor minimal 138 dan skor 

maksimal 169 sedangkan standart 10,305. Variabel Dukungan Sosial Teman dengan jumlah data 

(N) sebanyak 50 memiliki skor rata-rata 68,74 dengan skor minimal 54 dan skor maksimal 78 

yang memiliki standart deviasi 5,35. 
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Deskriptif Dukungan Sosial Teman 

Dukungan Sosial dari Teman, Weiss (dalam Nathania & Godwin, 2012) mengemukakan 

enam jenis/komponen dukungan sosial disebut sebagai ”The Social Provisions Scale”, dimana 

masing-masing komponen dapat berdiri sendiri-sendiri, namun satu sama lain saling 

berhubungan. Adapun enam komponen tersebut adalah : keterikatan, integrasi sosial, 

penghargaan/pengakuan, hubungan yang dapat diandalkan, bimbingan serta kesempatan untuk 

mengasuh. Hasil  pengumpulan data untuk variabel dukungan dari teman yang terkumpul dan 

dilakukan analisis diskriptif dengan hasil tertuang pada table deskriptif berikut. 

 

Tabel 2 

Dukungan Sosial dari Teman 

No Skor Frekwensi Persentase Keterangan Mean Std. 

Deviation 

1 74,8< x ≤88 2 4% Sangat Tinggi   

2 61,6< x ≤74,8 44 88% Tinggi 68,74 5,352 

3 48,4< x ≤ 61,6 4 8% Sedang   

4 35,2< x ≤ 48,4 0 0% Rendah   

5 22< x ≤ 35,2 0 0% Sangat Rendah   

  Jumlah 50 100%     

             x = skor sukungan sosial dari teman 

 

Tabel deskriptif  dukungan sosial dari teman dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 4%  

memiliki dukungan sosial teman sangat tinggi, 88% memiliki dukungan sosial yang tinggi,  8%  

memiliki dukungan sosial sedang dan tidak ada yang memiliki dukungan sosial teman yang 
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rendah maupun sangat rendah. Mean atau rata –rata 68,74 dengan standar deviasi 5,352 masuk 

pada kategori tinggi. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa dukungan sosial dari teman 

yang diperoleh subjek dalam kondisi tinggi. 

 

Deskriptif Psychological well-Being 

Psychological well-Being, dalam penelitian ini adalah keadaan batin seseorang yang 

memerlukan penerimaan diri, memiliki hubugan positif, kemandirian, menguasai lingkungan, 

memiliki tujuan hidup serta memiliki rasa pertumbuhan diri yang terus berkembang. 

Tabel 3 

Psychological well-Being 

No Skor Frekwensi Persentase Keterangan Mean Std. 

Deviation 

1 200< x ≤240 0 0% Sangat Tinggi   

2 160< x ≤200 41 82% Tinggi 161,542 10,305 

3 120< x ≤160  9 18% Sedang   

4 80< x ≤120 0 0% Rendah   

5 40< x ≤ 80 0 0% Sangat Rendah   

  Jumlah 50 100%     

             x = skor psychological well-being 

 

Tabel deskriptif  psychological well-being dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada yang  memiliki psychological well-being sangat tinggi, 82% memiliki psychological well-

being yang tinggi,  18 %  memiliki psychological well-being sedang dan tidak ada dari sampel 
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penelitian memiliki psychological well-being yang rendah maupun sangat rendah. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa psychological well-being wanita yang bercerai dalam keadaan baik, 

karena skor rata-rata sebesar 161,542 masuk dalam kategori tinggi. 

 

Uji Asumsi Dasar 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Adapun hasil uji normalitas autput SPSS 16 tertuang dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4 

Tabel uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Dukungan Sosial 

Teman 

Psychologycal 

Well Being 

N 50 50 

Normal Parameters
a
 Mean 68.7400 161.5400 

Std. Deviation 5.35213 10.30595 

Most Extreme Differences Absolute .285 .376 

Positive .173 .235 

Negative -.185 -.176 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.015 2.661 

Asymp. Sig. (2-tailed) .341 .320 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan uji normalitas melalui bantuan program SPSS, maka didapat nilai signifikasi 

dukungan sosial teman sebesar p= 0,341 (p>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran 

data dukungan sosial teman memiliki sebaran yang berdistribusi normal. Sedangkan data untuk 
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psychological well being dengan signifikasi p=0,320 (p>0,05). Karena didapat nilai signifikasi 

untuk dukungan sosial teman dan psychological well being lebih besar dari 0,05 (p>0,05), maka 

dapat disimpulkan data yang ada baik untuk dukungan sosial teman maupun psychological well 

being memiliki sebaran data yang berdistribusi normal. 

 

Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak. Adapun hasil output uji linearitas tertuang dalam tabel berikut : 

 

Tabel 5 

Tabel Uji Linearitas 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Psychological Well 

Being * Dukungan 

Sosial Teman 

Between Groups (Combined) 867.234 8 108.404 1.025 .033 

Linearity 160.082 1 160.082 1.513 .016 

Deviation from 

Linearity 
707.152 7 101.022 .955 .426 

Within Groups 4337.186 41 105.785 
  

Total 5204.420 50 
   

Sumber : Penelitian 2015 data diolah 

Hasil olah data uji linearitas pada tabel diagram  output ANOVA menunjukkan bahwa 

hubungan dukungan sosial teman dengan psychological well being  adalah linear, dengan 

diperoleh nilai F sebesar 0,955 dengan signifikasi 0,426 (p>0,05). Artinya dukungan sosial 

teman dengan psychological well being  memiliki hubungan yang linear. 
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Analisis Bivariete Corelatet 

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dukungan 

sosial dari teman dengan kondisi psychological well being.  Setelah data penelitian diperoleh 

kemudian dengan bantuan program bantuan SPSS 16 for windows data dimasukkan dan 

dianalisis dengan analisis corelatet bivariete.  

 

Tabel 6 

Correlations 

  Dukungan sosial 

teman 

Psychological 

well being 

Dukungan sosial teman Pearson Correlation 1 .671 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 50 50 

Psychological well being Pearson Correlation .671 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 50 50 

  Sumber : Penelitian 2015, data diolah 

Hasil analisis korelasi sederhana terdapat korelasi yang signifikan  antara dukungan 

sosial dari teman dengan psychological-well being ( rxy ) adalah 0,671 dan signifikasi = 0,02 (α≤ 

0,05 atau p ≤ 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara dukungan 

sosial teman dengan psychological well-being karena rxy = 0,671 berada pada rentang  ( 0,60 – 
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0,799 ). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai korelasi ( r ) positif, berarti 

semakin baik dukungan sosial dari teman pada wanita yang bercerai maka kondisi psychological 

well-being akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya bila dukungan sosial dari teman 

semakin buruk maka kondisi psychological well-being akan semakin buruk pula. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa antara variabel dukungan sosial dari teman dengan variabel 

psychological well-being terdapat hubungan yang signifikan dan positif. 

Untuk melihat seberapa besar sumbangan dukungan sosial teman terhadap psychological 

well-being, maka dapat dilihat rxy nya secara manual dengan mencari (rxy)
2
. Hasil (Rxy)

2
 x 100% 

= (0,671)
2
 x 100% = 45%. Ini berarti dukungan sosial dari teman memberikan sumbangan efektif 

terhadap kondisi psychological well-being sebesar 45% dan sisanya 55% ditentukan oleh faktor-

faktor lain. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis dengan data (N) sebanyak 50 orang janda di Kota Salatiga 

menunjukan korelasi yang positif dan signifikan. Diperoleh korelasi ( rxy )  antara dukungan 

sosial teman dengan psychological well-being adalah 0,671. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang kuat antara dukungan sosial dari teman dengan psychological well-being karena 

berada pada rentang  ( 0,60 – 0,799 ). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai 

korelasi ( r ) positif, berarti semakin tinggi dukungan sosial dari teman pada wanita yang bercerai 

maka kondisi psychological well-being akan semakin tinggi pula. Dengan demikian terdapat  

hubungan yang positif dan signifikan  antara dukungan sosial teman dengan psychological well-

being. Nilai sumbangsi dukungan sosial dari teman terhadap psychological well-being sebesar 
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45% hal ini diperoleh dari korelasi yang dikuadratkan r (0,671) sedangkan 55% ditentukan oleh 

faktor lain di luar dukungan sosial teman misalnya keadaan ekonomi dan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil uji signifikasi dua sisi tingkat signifikasi  = 0,02 (α≤ 0,05 atau p ≤ 

0,05) berarti ada hubungan positif antara dukungan sosial teman dengan kondisi psychological 

well-being adalah signifikan.  

Hasil ini menunjukkan secara statistik penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being oleh 

Ekasofia (2009) menyimpulkan adanya korelasi positif yang signifikan antara dukungan sosial 

dengan psychological well-being, hal ini berarti bila seseorang mendapatkan dukungan sosial 

yang cukup, maka akan meningkatkan psychological well-being orang tersebut.  

Sarason (dalam Yurliani, 2007) mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, 

kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi 

kita. Ia juga menambahkan bahwa dukungan sosial merupakan kenyamanan fisik dan psikologis 

yang diberikan oleh teman dan anggota keluarga individu tersebut.  

Ryff (1989) menjelaskan bahwa psychological well-being sebagai pencapaian penuh dari 

potensi psikologis seseorang, dimana individu tersebut dapat menerima kekuatan dan kelemahan 

yang ada pada dirinya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain yang ada disekitarnya, 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan mandiri, mampu dan berkompetensi 

untuk mengatur lingkungan, memiliki tujuan hidup dan merasa mampu untuk melalui tahapan 

perkembangan dalam kehidupannya. 

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor tercapainya psychological well-being pada 

seseorang (Ryff, 1989). Sesuatu dikatakan sebagai dukungan sosial ketika seseorang memiliki 

persepsi yang positif atas dukungan itu dan merasa nyaman atas segala bentuk perhatian, 



28 

 

penghargaan dan bantuan yang diterimanya. Dukungan sosial dari teman akan lebih 

mempengaruhi perasaan bahagia seseorang, hal ini dikarenakan teman cenderung sebaya dan 

memiliki pengalaman hidup yang hampir sama, kebanyakan orang merasa nyaman untuk dekat 

dengan mereka yang dirasa memiliki persamaan dengannya (Gonzaga, dalam Blieszner 2014). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang mendapat dukungan dari teman ketika 

benar-benar membutuhkan mereka dalam menghadapi masalah perceraian, mempunyai 

hubungan yang dekat dengan teman-teman  hal tersebut membuat  mereka merasa lebih baik, 

percaya diri dan melihat diri lebih positif walaupun telah mengalami peceraian. 

Dukungan sosial yang dapat diberikan teman sangat beragam dan tergantung pada keadan 

individu yang bersangkutan. Dukungan emosional yang dapat diberikan pada wanita yang 

bercerai adalah dengan mengurangi perasaan tertekan mereka dengan membicarakan masalah 

mereka dengan menjadi teman yang simpatik. Harga diri mereka dapat meningkat, depresi dan 

kecemasan dapat dihilangkan dengan penerimaan yang tulus dari sahabat karib. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain 

yang merupakan salah satu aspek tercapainya psychological well-being. Dukungan penghargaan 

terjadi melalui ungkapan hormat atau penghargaan positif bagi mereka, bisa juga melalui 

persetujuan dengan gagasan dan perasaan mereka, hal ini dapat dijadikan semangat untuk tetap 

maju dan mengembangkan diri, serta memiliki penerimaan diri agar tidak menyesali keadaannya. 

Salah satu masalah yang mungkin akan dialami wanita yang bercerai adalah masalah ekonomi. 

Stres yang timbul dari masalah tersebut dapat dikurangi bila individu mendapatkan pertolongan 

untuk memecahkan masalahnya. Dukungan instrumental bagi wanita bercerai dapat berupa 

bantuan berupa uang dan pekerjaan agar ia dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menjadi 

seseorang yang mandiri. Dukungan informasi membuat wanita yang bercerai merasa mendapat 
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nasihat, petunjuk atau umpan balik agar dapat memecahkan masalahnya, dukungan informasi 

juga menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan 

perkembangan pribadi untuk melakukan perbaikan dalam hidup setiap waktu. Selain itu, 

mengajak mereka ke dalam suatu aktivitas waktu luang yang kooperatif dan diterimanya 

seseorang dalam suatu kelompok sosial dapat menghilangkan perasaan kesepian dan 

menghasilkan perasaan sejahtera serta memperkuat ikatan sosial. (Smet, dalam Widyastutik, dkk 

tahun 2011). 

Secara deskriptif terpisah hasil skor yang diperoleh untuk deskripsi dukungan sosial dari 

teman menunjukkan bahwa 4%  memiliki dukungan sosial teman sangat tinggi, 88% memiliki 

dukungan sosial yang tinggi,  8%  memiliki dukungan sosial sedang dan tidak ada yang memiliki 

dukungan sosial teman yang rendah dan sangat rendah. Aspek bimbingan mendapatkan skor 

yang tertinggi. Bimbingan memungkinkan seseorang mendapatkan informasi, saran dan nasihat 

mengenai masalah yang sedang mereka hadapi, hal ini juga akan menunjukkan bahwa mereka 

masih memiliki orang lain yang dapat mereka andalkan sehingga rasa aman dan kenyamanan 

dapat terpenuhi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa wanita yang bercerai di Salatiga memperoleh 

dukungan sosial yang tinggi dari teman-temannya, hal ini tampak dari skor ata-rata atau mean 

pada dukungan sosial sebesar 68,74 dan masuk dalam kategori tinggi..  Artinya mereka memiliki 

keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan 

menyayangi mereka dengan baik. 

Psychological well-being dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada yang  

memiliki psychological well-being sangat tinggi, 82% memiliki psychological well-being yang 

tinggi,  18 %  memiliki psychological well-peing sedang dan tidak ada dari sampel penelitian 
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memiliki psychological well-being yang rendah dan sangat rendah. Aspek psychological well-

being yang mendapatkan skor tertinggi adalah aspek positive relations atau hubungan yang 

positif dengan orang lain yang di tandai dengan adanya hubungan yang dekat dan hangat dengan 

orang lain, adanya rasa saling mempercayai dan memiliki rasa empati. Hubungan baik dari 

teman akan memberi rasa bahagia bagi individu yang bersangkutan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa psychological well-being wanita yang bercerai dalam 

keadaan baik, hal ini di dapat dari skor rata-rata atau mean pada psychological well being sebesar 

161,542 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya mereka dapat menerima kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada dirinya, menciptakan hubungan positif dengan orang lain yang ada 

disekitarnya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan mandiri, mampu dan 

berkompetensi untuk mengatur lingkungan, memiliki tujuan hidup dan merasa mampu untuk 

melalui tahapan perkembangan dalam kehidupannya adalah baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara Dukungan Sosial Teman dengan kondisi Psychological 

Well Being pada wanita yang bercerai. Korelasi positif ini bermakna semakin tinggi  dukungan 

sosial dari teman maka semakin tinggi pula psychological well-being pada wanita yang 

mengalami perceraian. Demikian sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial dari teman yang 

dimiliki wanita yang mengalami perceraian  maka semakin rendah pula kondisi psychological 

well-being pada wanita tersebut. Jadi penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 
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Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian maka saran dalam penelitian ini adalah:  

1. Orang yang memiliki teman yang mengalami perceraian berkenan memberikan dukungan 

emosional dengan berusaha menjadi teman yang simpatik dan mengurangi 

perasaan tertekan mereka dengan membicarakan masalah mereka dan selalu memberi 

support. 

2. Orang yang memiliki teman yang mengalami perceraian berkenan memberikan dukungan 

penghargaan dengan memberi ungkapan hormat dan penghargaan positif bagi mereka, 

bisa juga melalui persetujuan dengan gagasan dan perasaan mereka, hal ini dapat dijadikan 

semangat untuk tetap maju dan mengembangkan diri, serta memiliki penerimaan diri agar 

tidak menyesali keadaannya. 

3. Orang yang memiliki teman yang mengalami perceraian berkenan memberikan dukungan 

instrumental bagi wanita bercerai dapat berupa bantuan berupa uang dan pekerjaan agar ia 

dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menjadi seseorang yang mandiri. Karena salah satu 

masalah yang mungkin akan dialami wanita yang bercerai adalah masalah ekonomi. Stres 

yang timbul dari masalah tersebut dapat dikurangi bila individu mendapatkan pertolongan 

untuk memecahkan masalahnya tersebut. 

4. Orang yang memiliki teman yang mengalami perceraian berkenan memberikan dukungan 

informasi membuat wanita yang bercerai merasa mendapat nasihat, petunjuk atau umpan 

balik agar dapat memecahkan masalahnya, dukungan informasi juga menunjukkan bahwa 

individu tersebut memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan perkembangan 

pribadi untuk melakukan perbaikan dalam hidup setiap waktu.  
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5. Mengajak mereka ke dalam suatu aktivitas waktu luang yang kooperatif dan diterimanya 

seseorang dalam suatu kelompok sosial dapat menghilangkan perasaan kesepian dan 

menghasilkan perasaan sejahtera serta memperkuat ikatan sosial. 
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