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ABSTRAK 

 

Kartika Rahma Indrastiti, 111211131036, Pengaruh Dukungan Sosial terhadap 
Self-Esteem pada Remaja Tunadaksa di Surabaya, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, 2017.  
 
xx + 92 halaman, 43 lampiran. 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dukungan 
sosial terhadap self-esteem pada remaja tunadaksa di Surabaya. Self-esteem adalah 
evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh seseorang akan keberhargaan diri yang 
diungkapkan dalam bentuk sikap terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut mengacu 
pada pengertian self-esteem dari Coopersmith (1967) dan Rosenberg (1965 dalam 
Mruk, 2006). Sementara dukungan sosial adalah suatu bantuan yang diberikan 
oleh orang lain kepada individu baik secara fisik maupun psikologis, sehingga 
memberikan efek emosional pada individu penerima bantuan tersebut. Hal 
tersebut mengacu pada pengertian dukungan sosial menurut Gottlieb (dalam 
Utami, 2006) dan Sarafino (2011). 

Penelitian ini dilakukan pada remaja tunadaksa di Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif survai. Survai dilakukan dengan metode 
kuisioner yang diberikan kepada remaja tunadaksa di Surabaya. Jumlah subjek 
penelitian ini berjumlah 22 remaja tunadaksa dengan rentang usia 12 hingga 21 
tahun. Alat ukur yang digunakan adalah Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 
untuk mengukur self-esteem yang terdiri dari 10 aitem dengan reliabilitas sebesar 
0,85 dan skala dukungan sosial yang dikembangkan sendiri oleh peneliti 
berjumlah 26 aitem dengan reliabilitas sebesar 0,914. 

Analisis data menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan program 
statistik SPSS 20.0 for Windows. Hasil analisa menunjukkan nilai F sebesar 0,442  
dengan signifikansi sebesar 0,514 > 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh 
dukungan sosial terhadap self-esteem pada remaja tunadaksa di Surabaya. 
Persamaan garis linier dalam penelitian ini yaitu Y=24,734+0,044X, namun 
persamaan garis linier tersebut tidak layak digunakan untuk memprediksi. 
 
Kata kunci: self-esteem, dukungan sosial, remaja tunadaksa. 
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