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Abstrak. Keadaan serba susah yang diciptakan oleh pandemi secara khusus semakin mempersulit pasien 

yang positif terinfeksi Covid-19. Namun, semua individu mempunyai abilitas dan intensi agar dapat 

bangkit dari keadaan negatif yang menimpanya, inilah yang dikenal dengan resiliensi. Mengetahui 

hubungan pusat kendali internal dan social support terhadap resiliensi survivor Covid-19 adalah tujuan 

dari penelitian ini. Sampel penelitian adalah Penyintas Covid-19 yang berstatus sebagai Orang Dalam 

Pantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Teknik 

pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan skala resiliensi, locus of control internal, serta dukungan sosial dengan model skala 

Likert. Penyebaran skala menggunakan Google Form yang dibagikan melalui jaringan sosial (seperti 

Facebook, What’sApp, Line, dan lain-lain). Hasil penelitian mendapati, bahwa ada korelasi yang sangat 

signifikan antara pusat kendali internal dan dukungan sosial terhadap resilensi survivor Covid-19. 

Kata kunci: Covid-19, Penyintas, Resiliensi, Pusat Kendali Internal, Dukungan Sosial 

Abstract. The difficult situation created by the pandemic in particular made it more difficult for patients 

were positively infected with Covid-19. However, all individuals have the ability and intention to be able 

to rise from negative situations that befall them, this is what was known as resilience. Determined the 

internal locus of control and social supports effect on resilience of Covid-19s’ survivors was the aim of 

this study. The research samples were Covid-19 survivors in terms under surveillance (read, Bahasa: 

orang dalam pantauan), people without symptoms (read, Bahasa: orang tanpa gejala), and patients 

under surveillance (read, Bahasa: pasien dalam pantauan). The sampling technique in this study was 

purposive sampling in estimated of 50 subjects. Data collections were carried out by used a resilience 

scale, social supports, and internal locus of control by Likert scale model. Scale deployment used Google 

Forms which shared via social media (such as Facebook, What’sApp, Line, etc). The results of the study 

found that there was a very significant correlation between internal locus of control and social support 

on the resilience of survivor Covid-19. 
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PENDAHULUAN

Terhitung pada  tanggal 31 Agustus 2020 

jumlah kasus bertambah sebesar 2743, jadi total 

kasus Covid di Indonesia sebanyak  174.796 

kasus. Jumlah pasien sembuh bertambah 1.774 

orang, total menjadi 125.959 orang. Pasien yang 

meninggal bertambah 74 orang, sehingga total 

7.417 pasien. Dimulai tanggal 29 Februari 2020 

pemerintah sudah memberikan status darurat 

terhadap bencana Covid ini, dan berlaku sampai 29 

Mei 2020. Menjaga jarak setidaknya satu-dua 

meter dari orang lain merupakan salah satu 

langkah yang dibuat oleh pemerintah Indonesia 

agar bisa menuntaskan problema tersebut. Maksud 

dari diberlakukan social distancing ini adalah, agar 

mampu menurunkan bahkan memotong arus 

penyebaran infeksi Covid-19 seseorang diwajibkan 

menjaga jarak aman dengan manusia lain minimal 

dua meter, dan tak melakukan direct contact 

dengan orang lain, serta menjauhi pertemuan 

ramai (Buana, 2020). Berbagai dampak negatif 

ditimbulkan di tengah kasus pandemik Covid-19 

yang terus meningkat, mulai dari aspek 

perekonomian sampai psikologis. Kerja sampai 

belajar hingga saat ini dilakukan dari rumah 

karena adanya imbauan stay at home dari 

pemerintah.  

Kesehatan mental masyarakat pun menjadi 

salah satu dampak yang tak terelakkan, kasus 

seperti kecemasan dan stres semakin tinggi 

dikarenakan wabah ini. Keadaan serba sulit yang 

diciptakan oleh Virus Corona tentu saja memiliki 

berbagai permasalahan yang lebih menyusahkan 

bagi orang-orang yang dinyatakan positif 

terinfeksi. Banyak stigma yang bermunculan di 

kalangan masyarakat, timbulnya kewaspadaan 

teramat tinggi pada orang-orang yang datang  dari 

luar daerah, sebagai contoh publikasi Tirto.id 

(2020) mengenai jenazah perawat di Kota 

Semarang yang ditolak dimakamkan di desanya 

karena takut menularkan wabah kepada 

masyarakat setempat. Satu per satu problema 

bermunculan bagi pasien yang positif terinfeksi 

Covid-19, mulai dari diharuskan membatasi 

aktivitas dengan orang, melakukan isolasi, rutin 

melakukan check-up kesehatan, sampai anggapan 

negatif dari masyarakat, dan lain-lain. Pandemi 

Covid dianggap sebagai salah satu peristiwa besar 

yang terjadi atau yang dialami dalam kehidupan 

seseorang. Situasi ini bukan cuma memberi rasa 

yang tak nyaman, tapi sebagai akibat yang 

dialaminya, maka akan memberi dampak juga 

berupa berubahnya kehidupan seseorang. Salah 

satu efek yang muncul adalah stress. Selain pada 

psikologis, stres juga memiliki dampak terhadap 

fisik. 

Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang 

yang dinyatakan positif Covid-19 antara lain, 

wajib melakukan isolasi mandiri, menjalani 

pemeriksaan yang rutin, lemahnya kondisi fisik, 

penurunan produktivitas yang signifikan sebab 

tidak mampu beraktivitas secara efisien-efektif, 

dan jelas adanya tekanan-tekanan psikologis. Stres 

yang disebabkan tentu akan memperburuk kondisi 

kesehatan. Selain itu, berbagai stigma di kalangan 



umum membuat kondisi pasien semakin terpuruk, 

karena asumsi sebagai virus-carrier yang 

berbahaya, sampai tak jarang menerima 

gunjungan, dijelek-jelekkan, dan dibuat merasa 

harus menutupi ciri-ciri yang menandakan gejala 

Corona Virus. Dari berbagai banyaknya kasus, saat 

salah seorang anggota famili terkena Covid, maka 

potensi anggota keluarga yang lain menjadi pasien 

pun semakin besar. Hal ini semakin mempersulit 

sebab tak cuma fokus  mengupayakan kesembuhan 

diri sendiri, para pasien itu juga harus dapat 

mengurus orang lain lagi. Sekali pun sudah pulih, 

berita negatif bahwa mantan penderita (penyintas) 

yang sudah sembuh ternyata tetap dapar 

menularkan virus membuat individu-indivud ini 

berada dalam kondisi yang sulit. 

Akan tetapi, semua individu mempunyai 

abilitas dan intensi agar dapat bangkit dari keadaan 

negatif yang menimpanya, inilah yang dikenal 

dengan resiliensi. Kebisaan individu agar mampu 

tetap kuat di keadaan sulit, menghadapi 

pengalaman buruk yang terjadi dalam hidupnya, 

sampai terbiasa dan mampu menyelesaikan banyak 

masalah yang datang silih berganti adalah definisi 

resiliensi yang dijabarkan oleh Reivich dan Shatte 

(2002). Menurut Grotberg (2000), mutu resiliensi 

setiap individu dipengaruhi oleh perkembangan 

diri, seberapa sering manusia mengalami keadaan 

sulit yang membuat tidak bahagia, usia seseorang, 

serta besarnya dukungan sosial yang diterima 

dalam proses resiliensi, maka itulah kualitas 

resiliensi setiap individu tak dapat disamakan. 

Deskripsi tersebut mirip dengan penjelasan Parton 

dan Wattam (dalam Sisca dan Clara, 2008) kalau 

pada masa dewasa resiliensi dapat terjadi, ketika 

individu mempunyai banyak peluang, sumber 

daya, dan berubahnya social status. Resiliensi 

menunjukkan bagaimana seseorang agar dapat 

untuk sembuh dari degradasi atau pulih dari 

pengalaman yang menyakitkan, dan cara seseorang 

menyelesaikan rintangan yang dihadapinya (Eley 

et al., 2013). Satria dan Sazira (2016) menjelaskan, 

bahwa sesorang yang bagus kemampuan 

resiliensinya bakal lebih kuat menghadapi tekanan 

psikologis (seperti frustasi) dan kurang mengalami 

masalah perilaku dan perasaan (emosi). 

Reivich dan Shatte (2002) melihat resiliensi 

sebagai sebuah proses yang dinamis yaitu interaksi 

kompleks antara elemen-elemen dunia eksternal 

individu dan dunia internal individu, menurutnya 

resiliensi merupakan kemampuan individu untuk 

mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang 

berat atau masalah yang terjadi. Reivich dan Shatte 

(2002) menjabarkan tujuh aspek dalam resiliensi, 

yaitu regulasi emosi, kontrol impuls (dorongan), 

optimisme yang realistis, analisis kausal, efikasi 

diri, empati dan Pencapaian. Selain itu, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi 

pada individu, yaitu faktor yang berasal dari dalam 

dirinya, faktor keluarga, faktor komunitas atau 

eksternal (masyarakat), dan faktor risiko. 

Mengenai faktor dari dalam diri individu itu 

sendiri terbagi atas kemampuan intelegensi, 

strategi koping, dan locus of control. Dalam 

penelitian ini menggunakan locus of control 

internal dan dukungan sosial sebagai variabel 

bebas. 



Manusia yang orientasi pusat kendali 

internalnya tinggi akan mampu berpikir matang 

untuk mengatasi problema dan meyakini bahwa 

usaha harus dilakukan kalau berniat meraih 

kesuksesan. Keyakinan terhadap kemampuan dan 

usaha mendorongnya untuk tekun, memiliki 

inisiatif agar melakukan hal baru secara mandiri. 

Orang tersebut juga mempunyai kepercayaan 

bahwa kemampuan dan usahanya sendiri yang 

akan menentukan hasil akhir. Memiliki inisiatif 

yang tinggi, kemampuan problem solving, berpikir 

secara efektif serta fokus pada keberhasilan 

merupakan ciri khas dari individu yang memiliki 

locus of control internal tinggi (O’Driscoll, 2006). 

Inilah yang memotivasi individu bisa memiliki 

kontrol yang bagus mengenai perilakunya sendiri, 

percaya kalau usahanya dapat sukses, dan lebih 

dapat mempersuasi orang lain. Seseorang lebih 

aktif berusaha menemukan pengetahuan dan berita 

terkait kondisi yang sedang dialaminya, adalah 

bentuk dari orientasi pusat kendali internal yang 

dominan (Friedman dan Schustack, 2006). 

Dari berbagai penelitian yang menggunakan 

variabel locus of control menemukan hasil, bahwa 

dimensi internal yang lebih berpengaruh terhadap 

resiliensi individu – sejauh ini memang pusat 

kendali internal yang memiliki korelasi signifikan 

dengan resiliensi. Sebagai contoh pada penelitian 

yang dilakukan oleh Ridwan (2017), dalam 

penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif yang terjadi antara locus of control dengan 

resiliensi bagi para pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Berkaitan 

dengan usaha untuk bangkit dari keterpurukan 

setelah sembuh dari Covid-19, maka individu 

dengan pusat kendali internal memiliki peluang 

yang besar untuk mencapai resiliensi, sebab lebih 

mengandalkan dirinya sendiri. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa resiliensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

termasuk di dalamnya ada faktor keluarga dan 

faktor komunitas (eksternal) yang berkaitan erat 

dengan dukungan sosial. Setiap informasi apa pun 

dari lingkungan sosial yang menumbuhkan 

pemikiran pada seseorang kalau dirinya menerima 

efek positif penegasan atau bantuan yang 

mengartikan suatu ungkapan dari adanya 

dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan 

salah satu istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana hubungan sosial 

mempunyai sumbangsih manfaat bagi kesehatan 

mental atau kesehatan fisik individu (Cobb, 1976).  

Santrock (2012) menerangkan, kalau social 

support yakni pengetahuan atau respons dari orang 

lain yang dikasihi, dihargai, menyayangi, mau pun 

mencintainya, dan tiap-tiap individu punya relasi 

saling membutuhkan satu sama lain. Shakespeare-

Finch dan Obst (2011) juga menjelaskan mengenai 

dukungan sosial, adalah memberi dukungan yang 

bisa berpengaruh terhadap kesehatan seseorang 

secara psikolgis serta fisik, entah itu untuk 

individu atau kelompok sosial. Dukungan sosial 

adalah pertolongan yang riil, berupa kehadiran dan 

hal-hal yang mampu memberi profit psikologis 

atau dampak pada perilaku yang menerima, sikap 

dari orang-orang terdekat dengan individu di 

dalam lingkungan sosialnya, mau pun informasi 

lisan atau non-lisan (Smet, 1994). Oleh sebab 



itulah, individu yang berpikir mendapat social 

support dari sisi emosi bakal merasa nyaman 

sebab mendapat saran, opini, serta atensi yang 

menyenangkan. 

Sarafino (2006) menjelaskan aspek-aspek 

dalam social supports, yaitu dukungan informasi, 

dukungan instrumental, dukungan penghargaan, 

dan dukungan emosional. Sementara Myers (2012) 

menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi 

dukungan sosial, yaitu empati, norma, pertukaran 

sosial, dan sosiologi. Penelitian antara dukungan 

sosial dan resiliensi terhadap korban lumpur 

Lapindo mendapati adanya korelasi positif antara 

kedua variabel penelitian tersebut, yang mana 

kalau dukungan sosialnya besar maka resiliensi 

juga cenderung baik, dan kalau dukungan sosial 

minim maka resiliensi juga buruk (Setiawan dan 

Prastitis, 2015). Dukungan sosial merupakan 

faktor yang penting dalam pembentukan resiliensi 

individu, termasuk pada survivor Covid-19, karena 

support yang diberikan oleh orang-orang dari 

keluarga, teman, lingkungan tempat tinggal 

tentunya memberikan efek positif terhadap 

resiliensi. 

Berdasarkan uraian di atas,  tujuan dari 

penulisan karya ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui hubungan Locus of Control Internal 

dan Dukungan Sosial dengan Resiliensi Survivor 

Covid-19 di Indonesia. Ada pun skala penelitian 

akan dibagikan melalui media Google Form, dan 

subjeknya adalah orang-orang yang pernah 

dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona dengan 

status orang dalam pantuan (ODP), orang tanpa 

gejala (OTG), dan pasien dalam pantuan (ODP). 

 

HIPOTESIS 

1. Ada hubungan pusat kendali internal dan 

dukungan sosial dengan resiliensi survivor 

Covid-19. 

2. Ada hubungan positif locus of control 

internal terhadap resiliensi survivor Covid-

19. Semakin tinggi locus of control internal 

yang dimiliki survivor Covid-19, semakin 

tinggi pula resiliensinya. 

3. Ada hubungan positif dukungan sosial 

terhadap resiliensi survivor Covid-19. 

Semakin tinggi dukungan sosial yang 

didapat survivor Covid-19, semakin tinggi 

juga resiliensinya. 

 

METODE

Kuantitatif korelasional adalah metodologi 

yang yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sementara untuk subjek penelitian yang dijadikan 

sampel memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Pernah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 

(status PDP, ODP, atau OTG). 

2. Usia di atas delapan belas (18) tahun. 

Purposive sampling dipilih sebagai teknik 

pengambilan data sampel, dan total subjek yang 



berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 50 

orang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

peneltian ini mula-mula dari tahap pra-lapangan, 

yakni mengumpulkan data terkait judul penelitian 

dengan melakukan wawancara pada narasumber. 

Kemudian ke tahap lapangan, yang mana 

disebabkan keterbatasan kondisi peneliti akhirnya 

menyebarkan skala penelitian melalui berbagai 

jaringan sosial (seperti What’sApp, Line, 

Facebook, dan lain sebagainya) dalam bentuk 

Google Form. Dalam form tersebut pun hanya 

mencantumkan status terinfeksi Covid, nama, jenis 

kelamin, dan usia. Kemudian yang terakhir tahap 

pasca-lapangan, yaitu mengolah data dan 

membahas hasil data tersebut sampai kesimpulan 

akhir dari data yang telah dikumpulkan. Analisis 

data yang dipakai, yakni uji korelasi product 

moment Pearson dan uji regresi berganda. 

Kemudian pengujian seluruh hipotesis akan 

dibantu program SPSS versi 20.0 for Windows. 

 

HASIL

1. Hasil penelitian yang pertama menyatakan 

ada hubungan pusat kendali internal dan 

dukungan sosial dengan resiliensi survivor 

Covid-19, menunjukkan korelasi yang sangat 

signifikan antara kedua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Diketahui pula 

sebanyak 58.0 persen variasi resiliensi dapat 

dijelaskan oleh locus of control internal dan 

dukungan sosial. Hal ini dapat diartikan, 

bahwa survivor Covid-19 yang memiliki 

locus of control dan dukungan sosial yang 

baik, maka kemampuan resiliensinya tinggi.  

2. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan ada 

hubungan positif locus of control internal 

dengan resiliensi survivor Covid-19, kedua 

variabel tersebut memiliki korelasi kuat, dan 

bila nilai locus of control internal meningkat 

maka resiliensi juga meningkat, dan 

sebaliknya. Diketahui pula pengaruh variabel 

bebas (locus of control internal) terhadap 

variabel terikat (resiliensi) adalah sebesar 

40.2 persen.  

3. Hasil penelitian yang ketiga menunjukkan ada 

hubungan dukungan sosial dengan resiliensi 

survivor Covid-19, kedua variabel tersebut 

memiliki korelasi kuat, dan jika nilai 

dukungan sosial meningkat maka resiliensi 

juga meningkat, dan sebaliknya. Diketahui 

pula pengaruh variabel bebas (dukungan 

sosial) terhadap variabel terikat (resiliensi) 

adalah sebesar 47.9 persen. 

4. Selain itu, hasil penelitian juga mendapati, 

bahwa ada perbedaan resiliensi berdasarkan 

jenis kelamin, yang mana survivor perempuan 

memiliki resiliensi lebih tinggi dibandingkan 

lelaki. Hasil penelitian lain menyatakan, tidak 

ada perbedaan resiliensi survivor Covid-19 

yang berstatus orang tanpa gejala (OTG), 

orang dalam pantauan (ODP), dan pasien 

dalam pantauan (PDP). Selain itu, dari rerata 

resiliensi untuk ketiga jenis sampel ini pun 



tidak memperlihatkan ada perbedaan yang 

besar. Hasil penelitian yang terakhir, 

mendapati bahwa tidak ada perbedaan 

resiliensi survivor Covid-19 yang ditinjau dari 

usia sampel penelitian. 

 

PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

korelasi antara Locus of Control Internal dan 

Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Survivor 

Covid-19 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

mendapati, bahwa pusat kendali internal dan 

dukungan sosial memiliki korelasi positif dan 

signifikan dengan resiliensi para penyintas. 

Hal tersebut menggambarkan, bahwa makin 

besar pusat kendali internal dan social support 

yang didapat oleh penyintas Covid-19 dengan 

ditunjukkan dengan  memiliki keyakinan pada 

usahanya sendiri untuk sembuh, serta 

mendapatkan perhatian dari keluarga, teman, rekan 

sekerja dalam bentuk informasi, material, nasihat, 

penghargaan, bantuan berupa jasa maka makin 

baik juga resiliensinya yang diperlihatkan melalui 

memiliki optimisme, berpikir realistis, kemampuan 

mengatur emosi yang baik, dan memiliki empati 

yang tinggi. 

Kreitner dan Kinicki (2009) menjelaskan, 

seseorang dengan kepercayaan agar dapat 

mengontrol semua kejadian dan pengaruh yang 

diberikan dampak pada kehidupan dan dirinya, 

merupakan contoh orang yang locus of control-nya 

cenderung internal. Sementara Rotter berpendapat 

(Sarafino dan Smith, 2011) pusat kendali internal 

adalah manusia yang mempercayai kegagalan dan 

kesuksesan merupakan kendalinya sendiri, serta 

yakin kalau dirinya yang mengendalikan berbagai 

aspek dalam hidupnya.  Dengan kata lain,  kontrol 

terhadap berbagai kejadian berada dalam dirinya 

dan orang itu juga yang memiliki responsibiliti 

mengenai hal ini. Oleh sebab itu, para survivor 

Covid-19 yang percaya pada kemampuan diri 

sendiri, meyakini bahwa dirinya yang mampu 

mengatur perilaku dan tindakannya, serta percaya 

bahwa kesuksesan yang dicapai adalah hasil 

dirinya sendiri akan sangat membantu dalam 

mencapai kondisi resiliens. 

Everall et al., (2006) menerangkan, bahwa 

pusat kendali yang mempengaruhi individu 

menjadi resilien adalah dominan ke dalam diri, 

yaitu pusat kendali internal, inilah yang membuat 

seseorang memiliki keyakinan dan kepercayaan 

diri, cenderung memiliki visi, misi, masa depan 

terencana, dan ambisi bahwa dirinya mempunyai 

kapabilitas. Lebih berorientasi ke kesuksesaan 

sebab orang tersebut berasumsi perilakunya bisa 

menghasilkan dampak yang baik dan dirinya 

cenderung masuk dalam kategori berpencapaian 

tinggi adalah ciri khas individu dengan pusat 

kendali internal (Crews, 2006). Memiliki inisiatif 

yang tinggi, kemampuan problem solving, berpikir 

secara efektif serta fokus pada keberhasilan 

merupakan ciri-ciri dari individu yang memiliki 

locus of control internal tinggi (O’Driscoll, 2006). 



Dalam risetnya, Anderson (2006) menyatakan 

bahwa seseorang yang mampu resilien adalah 

individu yang punya pusat kendali internal 

dominan. Kontrol atas tindakan dan sikapnya 

dipegang diri sendiri, serta mampu menciptakan 

perbedaan guna meraih semua keinginan 

merupakan ciri individu yang punya pusat kendali 

internal tinggi (Lopez, 2009). Berkaitan dengan 

usaha untuk bangkit dari keterpurukan setelah 

sembuh dari Covid-19, maka individu dengan 

pusat kendali internal memiliki peluang yang lebih 

besar untuk mencapai resiliensi, sebab lebih 

mengandalkan dirinya sendiri. Oktaviana (2013) 

mendeskripsikan, kalau pusat kendali internal yang 

dominan pada manusia akan membuatnya lebih 

bisa untuk menggunakan persuasi diri disebabkan 

dirinya yakin terhadap abilitasnya untuk 

mengontrol hidup dan menaruh kekuatan agar 

dapat menentukan sikap dalam hidupnya. 

Ketika mengalami situasi yang dirasa sulit 

dan mendapatkan dukungan yang pantas, 

seseorang bisa menemukan jalan yang efektif agar 

keluar dari problema yang dihadapi, dirinya 

merasa disayang dan dikasihi, hal ini akan sangat 

membantu karena mampu menaikkan keyakinan 

terhadap dirinya untuk dapat melewati kehidupan 

dengan semakin bagus (Sarafino dan Smith, 2011). 

Dukungan sosial memiliki peranan penting dalam 

proses resiliensi individu. Hal ini disebabkan 

karena dukungan sosial membantu dalam 

meningkatkan kesejahteraan psikologis dan 

penyusuaian diri, meningkatkan harga diri, 

mengurangi tekanan dalam menghadapi 

permasalahan hidup seseorang, dan mempunyai 

dampak positif terhadap resiliensi. Resiliensi dapat 

dikembangkan melalui social support yang di 

dalamnya ada dukungan antar-orang, pengaruh 

kultur, serta community support (Holaday dan 

McPhearson, 1997). Johnson dan Johnson (1996) 

juga berpendapat, bahwa dukungan sosial mampu 

memberi dampak positif bagi individu sebab 

sangat membantu secara psikologis, seperti 

menurunkan stres, menaikkan self-esteem, dan 

menimbulkan perasaan nyaman. 

Menurut Grotberg (2000), mutu resiliensi 

individu dipengaruhi oleh perkembangan diri, 

seberapa sering manusia mengalami keadaan sulit 

yang membuat tidak bahagia, usia seseorang, serta 

besarnya dukungan sosial yang diterima dalam 

proses resiliensi, maka itulah kualitas resiliensi 

setiap individu tak dapat disamakan. Seseorang 

yang memiliki dukungan sosial akan mampu 

mengatasi permasalahan-permasalahan dalam 

hidupnya. Dukungan dari orang-orang di 

sekitarnya dapat memperteguh dan menjadikan 

individu lebih resilien (Caplan dan Killiea, 1985). 

Cohen dan Wills (1985) mendefinisikan dukungan 

sosial sebagai pertolongan dan dukungan yang 

diperoleh seseorang dari interaksinya dengan 

orang lain. 

Haffren dan Boniwell (2011) mengatakan, 

stabilitas perilaku seseorang dapat dipengaruhi 

oleh dukungan sosial yang diterimanya. Dengan 

menerima dukungan yang sesuai dari orang-orang 

terdekatnya, bakal membuat individu semangat 

serta percaya kalau dirinya mampu menuntaskan 

problema yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, 

ini memberi dampak baik dalam mencapai kondisi 



resiliens yang positif. Keterkaitan antara dukungan 

sosial dan resiliensi pun mengutip dari penelitian 

Warner (2005), bahwa memiliki sumber serta ciri 

tertentu yang dapat mendorong dan memproteksi 

dari rintangan yang menekan mau pun dalam 

persepektif keadaan yang sulit, adalah manusia 

yang bisa sukses beradaptasi dengan masa 

dewasanya. 

Dari berbagai riset sebelumnya yang 

menggunakan variabel pusat kendali menemukan 

hasil, bahwa dimensi internal yang lebih 

berpengaruh terhadap resiliensi individu. Dari 

banyaknya jurnal penelitian, sejauh ini memang 

pusat kendali internal yang memiliki korelasi 

dengan resiliensi. Sebagai contoh pada penelitian 

yang dilakukan oleh Dipayanti (2012) yang 

mendapati hasil, semakin tinggi pusat kendali 

internal remaja yang mengalami perceraian ayah-

ibunya maka makin bagus pula resiliensi yang 

dimilikinya, dan sebaliknya semakin tinggi locus 

of control eksternal yang dimiliki oleh remaja 

maka semakin buruk resiliensi yang dimiliki 

remaja tersebut dalam menghadapi perceraian 

orang tua.  

Penelitian antara dukungan sosial dan 

resiliensi terhadap korban lumpur Lapindo 

mendapati adanya korelasi positif antara dukungan 

sosial dengan resiliensi, yang mana kalau 

dukungan sosialnya besar maka resiliensi juga 

cenderung baik, dan kalau dukungan sosial minim 

maka resiliensi juga buruk (Setiawan dan Prastitis, 

2015). Selain itu, dari penelitian lain juga 

menyatakan social supports mempunyai hubungan 

signifikan serta positif dengan tingkat resiliensi 

para flood survivor di Kelurahan Taas Kecamatan 

Tikala kota Manado (Tampi, Kumaat, dan Masi, 

2013).  

Dalam penelitian ini pun juga mendapatkan 

hasil, bahwa ada perbedaan resiliensi antara 

survivor laki-laki dan perempuan. Artinya, 

survivor perempuan memiliki kemampuan 

resiliensi lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori 

Delgado (dalam LaFramboise, 2006) berkenaan 

dengan faktor yang mempengaruhi resiliensi 

dalam komunitas di masyarakat, yaitu: gender, dan 

keterikatan dengan kebudayaan. Hasil lain 

penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak ada 

perbedaan resiliensi survivor Covid-19 yang 

berstatus orang tanpa gejala (OTG), orang dalam 

pantauan (ODP), dan pasien dalam pantauan 

(PDP). Uji inferensial yang terakhir mendapati, 

bahwa tidak ada perbedaan resiliensi survivor 

Covid-19 yang ditinjau dari usia sampel penelitian. 

Namun, rerata resiliensi tertinggi terdapat pada 

sampel usia 50 tahun ke atas atau dewasa madya.
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