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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN PENERIMAAN DIRI 

DENGAN RESILIENSI PADA PENYANDANG DISABILITAS 

 

Abstrak 

 

Resiliensi merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki bagi penyandang 

disabilitas. Faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan resiliensi 

penyandang disabilitas adalah dukungan sosial dan penerimaan diri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan penerimaan 

diri dengan resiliensi pada disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 

penyandang disabiltas di BBRSPDF dengan kriteria pria dan wanita berusia 18-35 

tahun dan tinggal di BBRSPDF Surakarta. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala resiliensi, skala dukungan sosial dan 

skala penerimaan diri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai T 

statistik sebesar 38.176 dengan p = 0.000 (p ≤ 0.01), artinya ada hubungan yang 

sangat signifikan antara dukungan sosial dan penerimaan diri dengan resiliensi 

penyandang disabilitas. Hasil lain yang didapatkan adalah ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi penyandang 

disabilitas dengan hasil korelasi rx1y sebesar 0.557 dan signifikansi (p) sebesar 

0.00 (p ≤ 0.01). Selain itu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

penerimaan diri dengan resiliensi penyandang disabilitas dengan hasil korelasi  

rx2y sebesar 0.813 dan signifikansi (p) sebesar 0.00 (p ≤ 0.01). Sumbangan efektif 

(SE) dukungan sosial dan penerimaan diri terhadap resiliensi penyandang 

disabilitas sebesar 66,2% dan masih terdapat 33,8% faktor lain yang 

mempengaruhi resiliensi.  

 

Kata kunci : resiliensi, dukungan sosial, penerimaan diri, disabilitas 

 

Abstract 

 

Resilience is an important ability to have for persons with disabilities. An 

important factor that can affect the resilience of persons with disabilities is social 

support and self-acceptance. This study aims to determine the relationship 

between social support and self acceptance with resilience to disability. This 

research using a quantitative approach. The sampling technique in this study is to 

use purposive sampling. The subjects in this study were persons with disabilities 

in BBRSPDF with the criteria of men and women aged 18-35 years and living in 

BBRSPDF Surakarta. The data collection tool used in this study is the scale of 

resilience, the scale of social support and the scale of self-acceptance. The data 

analysis technique used in this research is multiple regression analysis. Based on 

the results of data analysis obtained a statistical T value of 38.176 with p = 0.000 

(p ≤ 0.01), meaning that there is a very significant relationship between social 

support and self-acceptance with the resilience of persons with disabilities. Other 
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results obtained are there is a very significant positive relationship between social 

support and the resilience of persons with disabilities with the results of the rx1y 

correlation of 0.557 and significance (p) of 0.00 (p ≤ 0.01). In addition there is a 

very significant positive relationship between self-acceptance and resilience of 

persons with disabilities with the results of the rx2y correlation of 0.813 and 

significance (p) of 0.00 (p ≤ 0.01). Effective contribution (SE) of social support 

and self-acceptance of the resilience of persons with disabilities is 66.2% and 

there are still 33.8% of other factors that affect resilience. 

 

Keywords: resilience, social support, self-acceptance, disability 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyandang disabilitas di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero), Provinsi Jawa Barat merupakan 

populasi tertinggi untuk penyandang disabiltas yaitu sekitar 50, 90%, Provinsi 

Gorontalo menempati populasi terendah untuk penyandang disabilitas yaitu 

sekitar 1,65% (ZHI, 2013). Menururt Hurlock (2004) Kondisi yang diderita oleh 

penyandang disabilitas fisik menyebabkan mereka sulit untuk beraktivitas. Hal ini 

berpengaruh terhadap psikis mereka sehingga mereka cenderung merasa kurang 

percaya diri, merasa kurang beruntung, rendah diri, tidak memiliki potensi, tidak 

dapat hidup mandiri dan tidak dapat mencapai cita-citanya di masa depan. 

Penyandang disabilitas sendiri seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat 

yang mengarah pada praktik diskriminasi (ableism) berupa membatasi dan 

merendahkan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Praktik 

diskriminasi (ableism) ini berupa memberikan komentar dan label negatif,  isolasi 

sosial, pelecehan dan juga sampai pada membuat ketetapan kebijakan atau 

prosedur organisasi yang mengucilkan penyandang disabilitas. (Yusaini dkk, 

2016).  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah seorang 

penyandang disabilitas fisik yang berada di SLB dalam penelitian Jarmitia dkk 

(2016) diperoleh informasi bahwa penyandang disabilitas memiliki beberapa 

permasalahan yang sulit untuk diungkapkan secara terbuka kepada orang lain, 

yaitu kondisi fisik yang menimbulkan rasa rendah diri, sulit berkomunikasi 

dengan orang lain, merasa terasing, merasa kurang beruntung, menyesali keadaan 

dirinya, tidak percaya diri dengan apa yang dilakukan dan pesimis terhadap masa 
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depan. Sehingga keadaan seperti ini tidak pernah memunculkan keberanian 

individu penyandang disabilitas untuk melakukan sesuatu yang positif dan ragu 

terhadap masa depannya   

Seorang penyandang disabilitas tentu harus memiliki kemampuan 

resiliensi yang baik agar dapat bangkit dari tekanan yang dihadapinya dan tidak 

merasa putus asa dengan kondisi kecacatannya. Menurut Reivich K dan Shatte A 

(2002) resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat 

mengatasi dan beradaptasi serta bertahan dalam keadaan tertekan bahkan 

menghadapi kesengsaraan (adversit) atau trauma terhadap permasalahan yang 

pernah terjadi dalam hidupnya.Selain itu resiliensi juga dapat menjadikan 

seseorang menjadi lebih percaya diri ketika berhubungan dengan orang lain dan 

juga lebih berani untuk mengambil resiko atas tindakan yang dilakukannya karena 

resiliensi dapat menciptakan dan memelihara sikap positif individu (Hartosujono 

& Pratiwi, 2014). Reivich K dan Shatte A (2002) mengemukakan tujuh aspek 

resiliensi yaitu: regulasi emosi, kontrol terhadap impuls, optimisme, empati, 

kemampaun menganalisis masalah, efikasi diri, pencapaian.  

Indrakentjana (2013) menyatakan bahwa Resiliensi sendiri dapat 

dipengaruhi oleh adanya dukungan yang didapatkan dari keluarga, teman dan juga 

lingkungan di sekitarnya. Dukungan yang didapatkan tersebut dapat disebut 

sebagai dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan sumber daya yang berasal 

dari lingkungan sosial berupa perilaku menolong yang diberikan kepada individu 

yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi peristiwa yang menekan dalam 

hidupnya. Menurut House & Khan (dalam Utami, 2018) dukungan sosial 

merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang melibatkan emosi dan bersifat 

menolong untuk membantu individu menyelesaikan masalah. Aspek dari 

dukungan sosial dapat berupa: aspek emosional, aspek informatif, aspek 

instrumental, dan aspek penilaian.  

Orang yang memiliki keterbatasan fisik sangat membutuhkan dukungan 

dari sekitarnya agar dapat menjalani kehidupannya layaknya orang normal lainnya 

karena dukungan sosial dapat mempengaruhi dalam meningkatkan keberfungsian 

sosial pada penyandang cacat, agar mereka mampu meningkatkan percaya diri 
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serta membantu penyandang disabiltas agar dapat menyesuaikan diri dengan 

kondisi kecacatan yang dialaminya, sehingga mereka akan menilai bahwa kondisi 

kecacatannya bukanlah suatu hal yang penuh tekanan dan penderitaan 

(Indrakentjana, 2013) 

Selain akan adanya dukungan sosial yang didapatkan, menurut Aritama 

(dalam Gultom& Budisetyani, 2018) faktor yang dapat meningkatkan kemampuan 

resiliensi seorang penyandang disabilitas juga dapat dipengaruhi dengan adanya 

penerimaan terhadap keadaan dirinya. Penerimaan akan diri sendiri dengan segala 

kondisi tanpa menyalahkan siapapun dan terus berusaha mengembangkan diri 

menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Penerimaan diri ini menjadi penting 

karena merupakan hal yang paling mendasar ketika individu ingin sukses dan 

berdamai dengan keadaan yang ada. Menurut Sheerer (dalam Putra, 2014) 

terdapat beberapa aspek yang dapaat mempengaruhi penerimaan diri yaitu: 

persaan sederajat, percaya terhadap kemampuan diri, bertanggung jawab, orientasi 

keluar diri, berpendirian, menyadari keterbatasan, dan dapat menerima sifat umum 

manusia.  

Berdasarkan beberapa penjelasan dan persoalan yang telah peneliti 

paparkan, maka akan muncul pertanyaan apakah ada hubungan antara dukungan 

sosial dan penerimaan diri dengan resiliensi pada disabilitas? Untuk mendapat 

jawaban yang tepat dan ilmiah maka peneliti akan melakukan suatu penelitian 

yang berjudul “Hubungan Dukungan Sosial dan penerimaan Diri dengan 

Resiliensi pada Disabilitas”. 

Hipotesis mayor pada penelitian ini adalah ada hubungan dukungan sosial 

dan penerimaan diri pada disabilitas. Hipotesis Minor pada penelitian ini adalah 

ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan resiliensi pada disabilitas dan 

ada hubungan positif antara penerimaan diri dengan resiliensi pada disabilitas. 

 

2. METODE       

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian 

ini adalah penyandang disabilitas berjumlah 42 orang dengan kriteria pria dan 
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wanita berusia 18-35 tahun dan tinggal di BBRSPDF Surakarta. Alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala resiliensi, skala dukungan 

sosial dan skala penerimaan diri.  

Skala resiliensi memiliki nilai validitas pada rentang 0,6 – 1 dan koefisien 

reliabilitas 0,719. Skala dukungan sosial memiliki nilai validitas pada rentang 0,6 

– 1 dan koefisien reliabilitas 0,800. Skala resiliensi memiliki nilai validitas pada 

rentang 0,6 – 0,9 dan koefisien reliabilitas 0,757. Uji asumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji linearitas, dan metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi 

sendiri menurut Ghozali (2013) adalah salah satu metode analisis data yang 

digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel dan juga 

untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dan variabel 

independent. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji normalitas, variabel resiliensi memiliki nilai Kolmogorov-

Smirnov (Z) = 0.086; sig. p= 0.200 (p > 0.05). Variabel dukungan sosial memiliki 

nilai Kolmogorov-Smirnov (Z) = 0.115; sig. p= 0.187 (p > 0.05). Variabel 

penerimaan diri memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov (Z) = 0.106; sig. p= 0.200   

(p > 0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data resiliensi, dukungan sosial dan 

penerimaan diri terdistribusi secara normal.  

Hasil uji linearitas untuk hubungan antara resiliensi dan dukungan 

sosial didapatkan nilai Fhitung = 1.346 dan p = 0.250 (p ≥ 0.05). kemudian 

hasil uji linearitas untuk hubungan resiliensi dan penerimaan diri 

didapatkan nilai Fhitung = 0.789 dan p = 0.688 (p ≥ 0.05). hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel bebas (dukungan sosial dan penerimaan 

diri) dengan variabel tergantung (resiliensi) memiliki korelasi yang linear.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis regresi 

berganda diketahui nilai T statistik sebesar 38.176 dengan   p = 0.000 (p ≤ 

0.01). Artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan 
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sosial dan penerimaan diri dengan resiliensi pada disabilitas, dengan 

demikian hipotesis mayor yang diajukan peneliti diterima.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dengan pendapat Gultom & 

Budisetyani (2018) bahwa resiliensi pada seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal salah satunya yaitu adanya dukungan yang 

diterima baik dari keluarga, teman maupun lingkungan sekitar. Kemudian untuk 

faktor internalnya menurut Aritama (dalam Gultom & Budisetyani, 2018)  adalah 

adanya penerimaan terhadap keadaan diri sendiri.  

Penelitian ini juga membuktikan membuktikan ada hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada penyandang disabilitas. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil korelasi rx1y sebesar 0.557 dengan signifikansi (p) 

sebesar 0.00 (p ≤ 0.01) yang berarti bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi penyandang disabilitas, 

sehingga semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan maka semakin tinggi 

resiliensi penyandang disabilitas, begitu juga sebaliknya semakin rendah 

dukungan sosial yang diterima maka semakin rendah pula resiliensi pada 

penyandang disabilitas. 

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

resiliensi seseorang. Berdasarkan penelitian Gultom & Budisetyani (2018) 

seorang individu dapat bangkit dari keterpurukannya salah satu faktor pentingnya 

adalah karena adanya dukungan yang diterima. Kepercayaan serta adanya 

perasaan senasib yang dirasakan indvidu saat bertemu orang yang memiliki 

keterbatasan yang sama namun mereka mampu untuk bangkit menjadi salah satu 

pemicu semangat individu untuk bangkit. Lebih lanjut penelitian yang telah 

dilakukan Fuyadi dan Nugraha (2017) menunjukkan hasil bahwa dukungan sosial 

terutama dari teman atau orang lain dalam suatu kelompok, memberikan 

sumbangan untuk kemampuan resiliensi yang cukup tinggi, sehingga semakin 

tinggi dukungan sosial yang didapatkan maka akan semakin tinggi kemampuan 

resiliensinya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Raisa (2016) didapatkan hasil 

bahwa dukungan yang dirasakan dan diterima akan dapat mempengaruhi dan 
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meningkatkan kemampuan resiliensi, dengan kemampuan resiliensi yang dimiliki 

maka akan dapat mengatasi kesulitan dan masalah yang dihadapi. 

Hasil dari penelitian ini juga membuktikan adanya hubungan positif antara 

penerimaan diri dengan resiliensi pada disabilitas. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan hasil korelasi rx2y sebesar 0.813 dengan signifikansi (p) sebesar 0.00 

(p ≤ 0.01), yang artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

penerimaan diri dengan resiliensi pada penyandang disabilitas. Semakin tinggi 

penerimaan diri maka semakin tinggi pula resiliensi pada penyandang disabilitas. 

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah penerimaan diri maka semakin rendah 

pula resiliensi pada disabilitas.  

Menurut Hurlock (dalam Gultom dan Budisetyani, 2018) seseorang yang 

memiliki penerimaan diri yang baik terhadap segala keadaannya maka akan 

membantu individu tersebut untuk dapat bangkit dari keadaan atau permasalahan 

yang menekannya terutama pada penyandang disabilitas. Berdasarkan penelitian 

Febriani (2018) seorang subjek yang memiliki penerimaan diri yang baik dapat 

bangkit dari keadaanya karena memiliki keyakinan walaupun pada awalnya 

sempat merasa kesulitan tetapi tidak membuat putus asa sehingga dapat merasa 

bahagia dengan kondisi fisik yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya seorang yang 

memiliki penerimaan diri yang tidak baik maka akan merasa putus asa dan 

kehilangan harapan hidup sehingga tidak dapat bangkit dari keadaan yang tidak 

diinginkannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

diketahui bahwa resiliensi Resiliensi memiliki rerata empirik sebesar 68,95 dan 

rerata hipotetik sebesar 52,5. Kemudian untuk dukungan sosial penyandang 

disabilitas di BBRSPDF Surakarta tergolong tinggi dengan rerata empirik sebesar 

67,64 dan rerata hipotetik sebesar 52,5. Selanjutnya untuk penerimaan diri 

penyandang disabilitas di BBRSPDF Surakarta juga tergolong tinggi dengan 

rerata empirik sebesar 74,00 dan rerat hipotetik sebesar 57,5.  

Sumbangan efektif yang diberikan oleh dukungan sosial dan penerimaan 

diri yaitu sebesar 66,2 % artinya masih terdapat 33,8 % faktor lain yang 



 
 

8 
 

mempegaruhi resiliensi. Hal tersebut didukung oleh pendapat Everall dkk (2006) 

beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu kemampuan kognitif, regulasi  

emosi, konsep diri dan harga diri.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Ada hubungan 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan penerimaan diri dengan 

resiliensi pada penyandang disabilitas. 2) Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi penyandang disabilitas. 

Artinya semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan maka semakin tinggi 

kemampuan resiliensi penyandang disabilitas. 3) Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara penerimaan diri dengan resiliensi penyandang disabilitas. 

Artinya semakin tinggi penerimaan diri yang didapatkan maka semakin tinggi 

kemampuan resiliensi penyandang disabilitas. 4) Sumbangan efektif yang 

diberikan variabel dukungan sosial dan penerimaan diri terhadap penyandang 

disabilitas sebesar 66,2 % artinya masih terdapat 33,8 % faktor lain yang 

mempegaruhi resiliensi. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu yang diberikan oleh 

pegawai asrama putra untuk melakukan penelitian sudah mendekati libur lebaran 

karena padatnya jadwal kegiatan di BBRSPDF sehingga ada beberapa subjek 

putra yang tidak bisa dijadikan subjek penelitian karena sudah pulang ke kampung 

halaman masing-masing.  
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