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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitan ini dilaksanakan tidak lepas dari hasil penelitian yang di lakukan 

terdahulu, sebagai pertanda dan kajian dalam menulis penelitian ini, Adapun 

penelitian yang dijadikan perbandingan adalah hasil penelitian yang berkaitan 

dengan topic penelitian tentang dukungan sosial  antara lain : 

Tabel 1.Penelitian terdahulu 

No Nama peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Yanik Korniawati 

(2013) 

Hubungan Antara 

Dukungan Sosial dan 

konsep diri dengan 

kepercayaan diri pada 

penyandang tuna netra 

Hasil penelitian ini 

berfokus pada hubungan 

dukungan sosial dengan 

kepercayaan diri tuna 

netra, jadi dalam penelitian 

ini si peneliti 

menggunakan 

perbandingan. 

2 Rio Eko Nurcahyo 

(2015) 

Dukungan Sosial 

terhadap penyandang 

tuna netra di UPT. 

Rehabilitasi Sosial Bina 

Hasil penelitian yang di 

lakukan lebih berfocus 

pada masalah dukungan 

yang di berikan oleh 
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Netra Malang lembaga sosial terhadap 

penyandang tuna netra 

3 Fauziah Sefrina 

Latipun (2013) 

Hubungan dukungan 

Sosial Keluarga Dan 

Keberfungsian Sosial 

Pada Pasien Skizofrenia 

Rawat Jalan 

Hasil Penelitian ini 

peneliti Membanding kan 

dukungan keluarga serta 

keberfungsian sosial 

pasien skizofrenia rawat 

jalan. 

 

        Pertama, Skripsi yang dilakukan oleh Yanik Korniawati memiliki kesamaan 

dalam meneliti  dukungan Sosialnya yang membedakan dengan penelitian ini adalah 

pada proses dukungan sosial keluarga yang di berikan kepada individu serta dampak 

terhadap keberfungsian sosialnya. Dalam penelitian ini lebih berfokus atau spesifik 

kepada keluarga sebagai obyek guna mendukung penelitian ini. 

      Kedua, Skripsi atau penelitian yang yang dilakukan oleh Eko Rio Nurcahyo 

dalam penelitian ini di jelaskan peran dukungan sosial oleh lembaga sosial yang ikut 

berperan dalam Proses pembinaan dan pemberian dukungan sosial guna 

mengembangkan potensi individu yang memiliki kekurangan teru tama penyandang 

tuna netra. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti Proses dukungan yang di 

berikan oleh keluarga guna mengembalikan keberfungsian sosial seorang individu 

yang memiliki kekurangan. 



12 
 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Sefrina Latipun dalam penelitiannya 

di jelaskan tentang perbandingan hubungan antara dukungan sosial  keluargadan 

keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia, jadi penelitiannya lebih focus pada 

perbandingan dukungan keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam hal 

pemebrian dukunag keluarga terhadap dampak kberfungsian sosial inndividu yang 

memiliki kekurangan. 

B. Konsep Dukungan Sosial 

1. Pengertian Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial merupakan informasi atau umpan balik orang lain 

yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan di perhatiakan, dihargai, dan 

dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang 

timbal balik (King,2012:226) ”Sedangkan menurut Ganster dkk, (dalam Apollo 

& Cahyadi 2012:261) dukungan sosial adalah tersedianya hubungan yang 

bersifat menolong dan mempunyai nilai khusus bagi individu yang 

menerimanya. 

Selanjutnya Dukungan Sosial menurut Cohen & Syme (dalam Apollo & 

Cahyadi adalah susmber-sumber yang disediakan orang lain terhadap individ 

yang dapat mempengaruhi Kesejahteraan individu bersangkutan. Lebih lanjut 

dukungan sosial menurut House & Khan (dalam Apollo & Cahyadi 2012:261) 

adalah tindakan yang bersifat membantu yang melibatkan emosi pemberian 

informasi, bantuan instrument dan penilaian positif pada individu dalam 

menghadapi permasalahannya. Menurut Cohen & Hoberman (dalam Isnawati & 
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Suhariadi 2013:3) Dukungan Sosial mengacu pada berbagai sumber daya yang 

disediakan oleh hubungan antar pribadi seseorang. 

2. Macam-Macam Dukungan Sosial 

Sarafino, (dalam purba, dkk 2007, : 82-83) mengungkapkan pada 

dasarnya ada lima jenis atau macam Dukungan Sosial Sebagai Berikut: 

a. Dukungan  Emosi 

Dukung Emosi meliputi rasa empati, kepedulian, dan perhatian 

terhadap individu. Biasanya dukungan ini diperoleh dari pasangan atau 

keluarga seperti memberikan pengertian terhadap masalah yang sedang di 

hadapi atau mendengarkan keluhannya adanya dukungan ini akan 

memberikan rasa nayaman, kepastian perasaan memiliki dan dicintai kepada 

individu. 

b. Dukungan Penghargaan 

Dukungan Pengharagaan terjadi melalui ungkapan positif atau 

penghargaan yang positif pada individu, Dorongan untuk maju atau 

persetujuan akan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan yang 

positif individu dengan orang lain. Biasanya dukungan ini diberikan oleh 

atasan atau rekan kerja. Dukungan jenis ini, akan membangun perasaan 

berharga, kompeten, dan bernilai. 

c. Dukungan instrumental atau konkrit 

Dukungan Jenis ini meliputi bntuan secara langsung, Biasanya 

dukungan ini, lebih sering diberikan oleh teman atau rekan kerja, seperti 

bantuan untuk menyelesaikan tugas yang menumpuk atau meminjamkan 
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uang atau lain-lain yang di butuhkan individu. Adanya dukungan ini, 

Menggambarkan tersedianya barang barang atau (materi)  atau adanya 

pelayanan dari orang lain yang dapat membantu individu dalam 

menyelesaikan masalahnya selanjutanya hal tersebut akan memudahkan 

individu untuk dapat memenuhi tanggunag jawab dalam menjalankan 

peranya sehari-hari. 

d. Dukungan Informasi 

Dukungan ini meliputi pemberian nasehat,m saran atau umpan balik 

kepada individu. Dukungan ini, biasanya di peroleh dari sahabat, rekan 

kerja, atasan atau seorang profesional seperti dokter atau psikolog. Adanya 

dukungan informasi seperti seperti nasehat atau saran yang pernah 

mengalami keadaan yang serupa akan membantu individu memahami situasi 

dan mencari alternative pemecahan masalah atau tindakan yang akan di 

ambil. 

e. Dukungan Jaringan Sosial 

Dukungan jaringan dengan memberikan perasaan bahwa individu 

adalah anggota dari kelompok tertentu dan memiliki minat yang sama rasa 

kebersamaan dengan anggota keompok merupakan dukungan bagi inidividu 

yang bersangkutan. Adanya dukungan jaringan Sosial akan membantu 

individu untuk mengurangi stress yang dialami dengan cara memenui 

kebutuhan akan persahabatan dan kontak sosial. 

3. Sumber Dukungan Sosial 
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Sumber dukungan sosial menurut Goldberger & Bremizt (dalam 

Apollo& Cahyadi, 2012: 261) adalah orang tua, saudara kandung, anak-anak, 

kerabat, pasangan hidup, sahabat, rekan kerja, dan juga tetangga. Hal yang 

sama juga di ungkapkan winzel ( dalam Appollo & Cahyadi, 2012: 261) 

menjelaskan sumber sumber dukungan sosial adalah orang-orang yang 

memiliki hubungan yang berantai bagi individu seperti keluarga, temen dekat, 

pasangan hidup, rekan kerja, saudara. Dan tetangga, temen-teman dan guru 

disekolah. 

4. Komponen Komponen Dalam Dukungan Sosial 

Menurut Cutrona dkk (dalam Siahaan,2015) menegemukakan adanya 6 

komponen dukungan Sosial yang disebut sebagai “The sosial provision scale”, 

dimana masing masing kompoen dapat berdiri sendiri namun satu sama lain 

saling berhubungan. Adapun komponen tersebut adalah : 

a. Kerekatan Emosional (emosional attacment) 

Merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman.jenis 

dukungan ini memungkinkan seseorang memperoleh kerekatan emosional 

sehingga menimbulkan rasa aman bagi yang menerima. Sumber dukungan 

sosial seperti ini yang paling sering dan umum diperoleh dari orang tua, 

anggota kaluarga atau teman dekat sanak saudara yang akrab dan memiliki 

hubungan yang harmonis. 

b. Integrasi Sosial (Sosial Integrasion) 

Merupakan perasaan menjadi bagian dari keluarga, tempat seseorang 

berada dan tempat saling berbagi minat dan aktivitas. Jenis dukungan sosial 
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semacam ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh perasaan 

memiliki suatu keluaraga yang memungkinkannya untuk membagi minat, 

perhatian serta melakukan kegiatan yang sifatnnya rekreatif atau secara 

bersamaan, sumber dukungan semacam ini memungkunkan mendapat rasa 

aman, nyaman serta memilki dan dimilki dalam kelompok. 

c. Adanya pengakuan (reanssurance of worth) 

Meliputi pengakuan akan kompetensi dan kemampuan seseorang 

dalam keluarga. Pada dukungan sosial jenis ini seseorang akan mendapat 

pengakuan atas kemampuan dan keahalian serta mendapat penhargaan dari 

orang lain atau lembaga. Sumber dukungan semcam ini bisa berasal dari 

keluarga lembaga atau instansi. 

d. Ketergantuangan yang dapat diandalkan (reliable alliance) 

Meliputi kepastian atau jaminan bahwa seseorang dapat 

menharapkan keluarga untuk membantu semua keadaan. Dalam dukungan 

sosial jenis ini, seseorang akan mendapatkan dukungan sosial berupa 

jaminan bahwa ada orang ang dapat diandalkan bantuannya ketika seseorang 

membutuhkan bantuan tersebut, jenis dukungan sosial ini pada umumnya 

berasal dari keluarga. 

e. Bimbingan (guindance) 

Dukungan sosial ini adalah adanya hubungan kerja ataupun 

hubungan sosial yang dapat memungkinkan seseorang mendapat informasi 

atau nasihat yang di perlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi 

permasalahan yang di hadapi. Jenis dukungan sosial ini bersumber dari guru, 
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alim ulama, pamong dalam masyarakat, dan juga figure yang di tuakan 

dalam keluarga. 

f.   Keempatan untuk mengasuh (opportunity for nurturance) 

Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan 

yang di timbulkan oleh orang lain, jenis dukungan sosial ini memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh perasaan bahwa orang lain tergantung padanya 

untuk memeperoleh kesejahteraan. Sumber dukungan sosila ini adalah 

keturunan (anak-anaknya) dan pasangan hidup. 

5. Bentuk Dukungan Sosial 

Beberapa Bentuk Dukungan Sosial Menurut Cohen & Hobermen ( 

dalam    Isnawati & Suhariadi,2013:3) yaitu: 

a. Apriasial Support   

Yaitu adanya bantuan yang berupa nasehat yang berkaitan dengan 

pemecahan suatu masalah untuk membantu stress. 

b. Tangiable Support 

Yaitu  Bantuan yang nyata berupa tindakan atau bantuan fisik dalam 

manyelesaikan tugas. 

c. Self esteem Support 

Dukungan yang diberikan oleh orang lain terhadap perasaan 

kompeten atau harga diri individu atau perasan seseorang sebagai bagian 

dari sebuah kelompok dimana para anggotanya memiliki dukungan yang 

berkaitan dengan self esteem seseorang. 

d. Belonging Support 
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Menunjukkan perasaan diterima menjadi bagian dari  suatu kelompok 

dan rasa kebersamaan.          

6. Dampak Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan  bantuan atau dukungan yang di terima 

individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya. Dengan adanya 

dukungan sosial maka seseorang akan merasa di perhatikan, dihargai, dan 

dicintai. Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis 

kepada individu. Liberman dalam (Siahaan, 2015) menjelasakan bahwa secara 

teoritis dukungan sosial dapat menurunkan muncuknya kejadian yang dapat 

mengakibatkan kecemasan. Dukungan sosial juga dapat mengubah hubungan 

antara respon individu pada kejadian yang dapat menimbulkan kecemasan. 

Kecemasan itu sendiri mempengaruhi strategi untuk mengatasi kecemasan 

dengan begitu memodifikasi hubungan antara kejadian yang menimbulkan dan 

efeknya. 

C. Konsep Keluarga 

1. Pengertian keluarga 

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam 

masayarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari 

perhubungan laki-laki dan perempuan, Perhubungan yang mana sedikit banyak 

berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi 

keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari 

suami, istri dan anak-anak, (Ahmadi, 2002:239). 

2. Fungsi Keluarga 
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Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi 

yang sulit dirubah dan digantiakan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi 

lain atau fungsi-fungsi sosial. Relatif lebih mudah berubah atau mengalami 

perubahan. Fungsi-Fungsi pokok tersebut antara lain : 

a. Fungsi Biologis 

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini 

merupakan dasar kelangsugan hidup masyarakat. Namun fungsi ini juga 

mengalami perubahan karena keluarga sekarang cenderung pada jumlah 

anak yang sedikit. 

b. Fungsi Afeksi 

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan 

kemesraan, dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan 

cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini 

lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, 

persamaan, pandangan mengenai nilai-nilai dasar cinta kasih dan hubungan 

afeksi ini merupakan factor penting bagi perkembangan pribadi anak. Dalam 

masyarakat yang makin impersonal, sekuler, dan asing. Pribadi sangat 

membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keuarga, Susana 

afeksi itu tidak terdapat dalam intitusi sosial yang lain. 

c. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi menunjukkan peranan keluarga dalam kepribadian 

anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga. Anak memperlajari pola-pola 
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tingkah laku, sikap, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka 

perkembangan kepribadiannya, (Khairuddin, 1997 :48-49). 

D. Konsep Efikasi Diri 

 Efikasi diri dapat membawa pada perilaku yang berbeda di antara individu 

dengan  kemampuan yang sama karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, Tujuan, 

pengatasan masalah, dan kegigihan dalam berusaha. (Judge & Erez dalam Gufron, 

2010:75) seseorang dengan efikasi diri percaya bahwa mereka mampu melakukan 

sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya.b Sedangkan seseorang 

dengan efikasi diri rendah menganggap dirinya pada dasrnya tidak mampu 

mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam situasi yang sulit 

orangndengan efikasi diri yang rendah cenderung mudah menyerah, sementara 

orang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusahalebih keras untuk mengatasi 

tantangan yang ada. Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Gist yang 

menunjukkan bukti bahwa perasaan efikasi diri memainkan satu peran penting 

dalam mengatasi, memotivasi pekerja untuk menyelesaikan pekerjaana yang 

menantang dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu 

pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaiakan suatu 

tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam 

situasi tertentu. 
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E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri 

Menurut Bandura dalam ( dalam Jess Feist & Feits, 2010:213-215) Self 

Efficasy dapat ditumbuhkan dan di pelajari melalui empat hal, yaitu: 

(Bandura,1997). 

a. Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery Experiance) 

Pengalaman Menguasai  sesuatu yaitu performa masa lalu.Secara 

Umum performa yang berhasil akan menaikan self efficasy individu, sedangkan 

pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self efficacy kuat dan 

berkembang melelui serangkaian keberhasilan, dampak nergatif dari kegagalan-

kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendirinya. Bahkan kegagalan-

kegagalan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat motivasi diri apabila 

seseorang menemukan hambatan yang tersulit melalui usaha yang terus 

menerus. 

b. Modeling Sosial 

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang 

sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan Self Efficacy 

individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, 

pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu 

mengenai kemempuannya dan individu akan mengurangi usaha yang 

dilakukannya. 
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c. Persuasi Sosial 

Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat dan bimbingan sehingga 

dapat menigkatkan keyakinanya tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang di yakinkan 

secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu 

keberhasilan. Namun pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar, dikarenakan 

tidak memberikan pengalaman yang dapat langsung diamati individu. Pada 

kondisi tertekan dan kegagalan yang terus-menerus akan menurunkan kapasitas 

pengaruh sugesti dan lenyap disaat mengalami kegagalan yang tidak 

menyenangkan. 

d. Kondisi Fisik dan Emosional 

Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang 

mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stress yang 

tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspetasi efikasi yang rendah. 

F. Konsep Tuna Netra 

Menurut Supartinah Anak tunanetra tidak hanya anak yang tidak mampu 

melihat sama sekali (buta), tetapi juga anak yang hanya mampu melihat dalam 

keterbatasan (low vision). 

Gangguan penglihatan atau kebutaan berarti adanya kerusakan pada mata 

seseorang, sehingga menyebabkan kemampuan indera penglihatan seseorang tidak 

dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. 

Kaufman dan Hallahan mendefinisikan makna tuna netra sebagai individu yang 



23 
 

memiliki lemah penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi 

memiliki penglihatan. Karena keterbatasan penyandang tunanetra dalam hal 

penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat 

indera yang lain yaitu indera perabaan dan pendengaran. Oleh karena itu, prinsip 

yang harus diperhatikan dalam dalam memberikan pengajaran kepada individu 

tunanetra adalah media yang digunakan hendaknya bersifat faktual dan bersuara. 

G. Keberfungsian Sosial 

Keberfungsian sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kepasitas 

seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupanya sesuai dengan status 

sosialnya, (Abu Huraerah; 2005). 

Menurut Achlis (Achlis, 2011: 21) keberfungsian Sosial adalah 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranya selama berinteraksi 

dalam situasi sosial tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dirinya demi 

pencapaian kebutuhan hidup. Indikator peningkatan keberfungsian sosial dapat 

dilihat dilihat dari ciri-ciri seperti yang di ungkapkan. 

1. Individu mampu melaksankan tugas-tugas kehidupan peran dan fungsinya 

2. Individu mampu menekuni hobi serta minatnya 

3. Individu memiliki sifat afeksi pada dirinya dan orang lain atau lingkunganya 

4. Individu menghargai dan menjaga persahabatan 

5. Individu mempunyai daya kasih saying yang besar serta mampu mendidik 
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6. Individu semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya 

7. Individu memperjuangkan tujuan hidupnya 

8. Individu belajar untuk disiplin dan menejemen diri 

9. Individu memiliki persepsi dan pemikiran yang realistic. 

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu 

atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupannya dan memenuhi  

kebutuhannya.Konsepini pada intinya menunujuk pada”kapabilitas”(capabilities) 

individu,keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial 

lingkungannya. 

H. Faktor Yang Memepengaruhi Keberfungsian Sosial 

      Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial 

individu yaitu, Adanya kebutuhan individu yang tidak terpenuhi, Individu 

mengalami frustasi dan kekecewaan, Keberfungsian seseorang individu juga 

dapat menurun akibat Individu mengalami gangguan kesehatan, Rasa duka  

yang berat, atau penderitaan yang lain yang disebabkan oleh bencana alam.  

( Ambari, 2010 ) 

 

 

 

 


