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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 Diabetes Mellitus (DM) atau penyakit gula merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Menurut American Diabetes 

Association (ADA) 2004 dan World Health Organization (WHO) 2016, Diabetes 

Mellitus adalah penyakit kronis atau kelompok penyakit metabolik yang ditandai 

dengan hiperglikemia yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi insulin 

yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin 

yang dihasilkan.  

Berdasarkan estimasi data International Diabetes Federation (IDF) dan 

World Health Organization (WHO) 2006, kasus DM di Indonesia pada tahun 

2000 menempati urutan ke empat tertinggi di dunia setelah Cina, India dan 

Amerika, yaitu 8,4 juta jiwa dan diperkirakan jumlahnya melebihi 21 juta jiwa 

pada tahun 2030 mendatang. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 

2012 dari Kemenkes RI (2013), menunjukkan bahwa DM berada pada urutan ke 6 

dari 10 penyakit utama pada pasien rawat jalan di rumah sakit Indonesia.  

Data yang diperoleh dari Medical Record RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru (2017), jumlah penderita DM yang menjalani rawat inap pada tahun 

2013 terdapat 71 pasien, pada tahun 2014 terdapat 95 pasien, dan pada tahun 2015 

terdapat 178 pasien penderita Diabetes Mellitus. Berdasarkan data tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa prevalensi penderita DM mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.  

Selain bertambahnya jumlah prevalensi, penyakit DM juga berdampak 

jangka panjang, baik secara fisik, sosial dan psikologis akibat rendahnya 

penerimaan masyarakat terhadap diagnosa Diabetes Mellitus. Menurut Soegondo 

(2005) dibandingkan dengan orang yang tidak terkena diabetes, penderita DM 

memiliki resiko 4 kali terserang jantung koroner, 5 kali terserang stroke, 7 kali 

terserang ginjal dan 25 kali kebutaan, selain itu menurut Suyono (2002) 

komplikasi yang dapat timbul pada pasien DM, antara lain, kerusakan sel saraf 

68,16 %, hipertensi 39,94%, kerusakan ginjal 31,56%, penyakit jantung koroner 

29,65% dan kerusakan retina mata 27,10%, (dalam Nugroho, 2010) 

Perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh penderita DM, juga dapat 

mempengaruhi penderita DM dalam berinteraksi dengan sosial. Perubahan fisik 

dapat terjadi karena ketidak mampuan penderita diabetes mellitus dalam 

beradaptasi terhadap penyakit yang dideritanya, sehingga perubahan-perubahan 

fisik yang dialami mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderita diabetes mellitus. 

Dimana dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, pada awalnya individu dapat 

berhubungan baik dengan masyarakat, mampu melakukan semua aktivitas tanpa 

hambatan dan memiliki fisik yang sehat tanpa harus melakukan olah raga fisik 

juga meminum obat-obatan (Pratita, 2012). Namun hal ini tidak lagi dapat 

dilakukan sejak pasien didiagnosa menderita DM.. Berdasarkan  penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayuningsih (2016), penderita DM mengalami perubahan fisik 

yang membuat penderita DM sering mengeluh sakit dan mudah lelah, sehingga 
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membuat aktivitas penderita DM menjadi terbatas, dan mengakibatkan stres. 

Kondisi ini tentu saja merupakan pengalaman yang dapat menjadi sebuah 

peristiwa tidak menyenangkan atau traumatik tersendiri bagi pasien penderita 

diabetes mellitus. 

Pasien DM yang mengalami stres dan trauma cukup lama pada 

penyakitnya akan berisiko negatif pada psikologisnya dan berkemungkinan besar 

mengalami gangguan Hyperglekimia yang lebih parah (Derek, Rottir dan Kallo, 

2017). Peningkatan Hyperglekimia yang dialami penderita DM, akan 

mengakibatkan komplikasi dan pasien tidak hanya memiliki gangguan pada kadar 

gula darah, namun pasien akan mengalami gangguan secara fisik dan psikologis. 

Penelitian  internasional, yang dilakukan Diabetes Attitudes, Wishes and 

Needs second study (DAWN2), lebih dari 16.000 orang (terdiri dari pasien, 

anggota keluarga dan penyedia layanan kesehatan) di 17 negara pada empat 

benua, dalam  penelitian tersebut bahwa proporsi penderita DM yang mengalami 

depresi berjumlah 13,8%, terkait diabetes distres (DRD) 44,6%, dan memiliki 

kualitas hidup yang buruk secara keseluruhan berjumlah 12,2% (dalam Chew BH, 

Shariff-Ghazali S and Fernandez, 2014) 

Selain itu persepsi negatif pasien terhadap DM juga berdampak secara 

psikologis yaitu akan meningkatkan stres dan trauma dalam proses pengobatan 

(Maghfirah, 2013). Pasien menganggap bahwa DM merupakan penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan. Bahkan World Health Organisation (2017), 

menjelaskan bahwa DM menempati peringkat 6 dari 10 penyakit mematikan di 

dunia. Sehingga DM dapat dikategorikan sebagai penyakit bersifat kronis atau 
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berbahaya. Individu yang didiagnosa DM dituntut untuk dapat merubah aktivitas-

aktivitas dan pola hidup yang lebih baik agar dapat mengatur kadar gula darahnya 

sehingga dapat terhindar resiko mengalami komplikasi, karena terkontrolnya 

kadar gula darah tergantung pada individu atau penderita itu sendiri (Tandra 

dalam Pratita, 2012). Proses-proses perubahan pola hidup tersebut tidak jarang 

menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dalam proses pengobatan karena 

dianggap sulit untuk dilalui dan tidak jarang akan menimbulkan kejenuhan (Yhani 

dan Karyono, 2013). 

Kejenuhan dalam menjalani aktivitas-aktivitas baru atau pola hidup yang 

baru seperti mengatur pola makan, menjalani olahraga secara teratur, pengecekkan 

kadar gula darah secara rutin, dapat menjadi sebuah aktivitas dan pengalaman 

yang tidak menyenangkan bagi penderita DM, karena perubahan-perubahan 

tersebut merupakan hal yang baru bagi penderita DM (Tjokoprawiro, 2001). 

Selain risiko dari ketidak mampuan penderita DM dalam mengatur pola hidup 

tersebut, penderita DM yang telah melalui rawat inap dan harus mengontrol 

kesehatan dirinya secara rutin dengan bertemu dokter dapat dikategorikan sebagai 

pengalaman tidak menyenangkan atau traumatik. Hal yang itu juga terjadi pada 

penderita DM yang diharuskan melakukan suntik insulin namun tidak mampu 

menerima pengelolaan pengobatan secara berkala akan memperberat penyakit 

yang dideritanya, dan dapat dikategorikan penderita DM tersebut tidak mampu 

mengontrol kadar gula darah yang dimilikinya (Pratita, 2012). Sehingga 

perubahan pola hidup tersebut dapat menjadi sebuah pengalaman yang tidak 

menyenangkan atau traumatik bagi penderita DM. Namun pengalaman tidak 
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menyenangkan atau traumatik yang di alami pada penderita DM, bukan 

merupakan pengalaman yang harus dihindari oleh penderita DM, tetapi 

pengalaman tersebut harus dilalui oleh penderita DM agar tetap dapat mengontrol 

kadar gula darah yang dimilikinya dan terhindar dari komplikasi.  

Selain itu ketika pasien didiagnosa mengalami komplikasi yang dapat 

mengancam hidupannya, pasien sering memikirkan kembali makna dan tujuan 

hidup pasien dan mempelajari kembali prioritas pasien. Kadang-kadang situasi 

drastis memaksa pasien untuk mengambil proses menyakitkan seperti reevaluasi 

dan perubahan (Rahmah, 2011). Proses ini dapat membuat individu menjadi lebih 

matang dan berkembang. Perubahan positif yang terjadi sebagai hasil dari 

menghadapi trauma yang mengancam kehidupan disajikan dalam berbagai cara, 

oleh karena itu pasien DM yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan atau 

trauma harus mampu mencapai Post Traumatic Growth dari trauma yang 

dialaminya, selanjutnya Post Traumatic Growth ditulis PTG. 

Menurut Tedeschi dan Calhoun (2004), PTG adalah pengalaman 

perubahan positif yang terjadi sebagai akibat dari perjuangan yang sangat 

menantang pada situasi kehidupan. PTG mengacu pada perubahan psikologis 

yang postitif ke level yang lebih tinggi dihasilkan dari konflik yang dialami 

individu dalam menghadapi peristiwa traumatik. Peningkatan tersebut terlihat dari 

tiga dimensi yang berkembang yaitu persepsi diri, hubungan dengan orang lain, 

dan falsafah hidup.  
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PTG juga dapat berkembang pada individu yang menderita penyakit 

mematikan karena dapat dikategorikan sebagai individu yang menghadapi 

peritiwa traumatik dalam menjalani proses pengobatan. Penelitian yang dilakukan 

Ningsih (2014), tentang penderita kanker payudara menemukan bahwa terdapat 

empat faktor PTG yang tumbuh dari dalam diri penderita kanker payudara yaitu 

perkembangan spiritual, relasi sosial yang semakin baik, penghargaan terhadap 

hidup dan kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam penelitian tersebut 

menjelaskan semakin tinggi relasi sosial maka semakin baik PTG yang dimiliki 

oleh penderita kanker payudara. Sebagaimana kanker payudara, DM merupakan 

salah satu penyakit kronis yang mengakibatkan traumatik, sehingga penderita DM 

diharapkan mampu mencapai PTG.  

Penderita DM yang mampu mencapai PTG adalah penderita DM yang 

mampu menjadikan perubahan aktivitas dan pola hidup yang dilakukan dalam 

kehidupannya sebagai suatu pengalaman perubahan kearah yang lebih positif, 

untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu penderita DM yang 

mampu mencapai PTG akan membantu menurunkan tingkat stress yang 

dimilikinya dan membantu mengurangi kejenuhan terhadap proses pengobatan 

yang dilaluinya, karena penderita DM tersebut mampu menjadi perubahan-

perubahan pola hidup yang dilaluinya sebagai proses yang mampu membatu 

penderita DM untuk tetap memiliki kondisi emosi dan psikologis yang baik pada 

dirinya, sehingga persepsi pasien tentang DM yang tidak dapat sembuhkan, dapat 

dijadikan motivasi untuk memiliki kondisi kesehatan dan kehidupan yang lebih 

baik. 
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Menurut Rahmah (2011) dalam penelitiannya, salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi PTG yiatu resiliensi. Grotberg (1995) menjelaskan resiliensi 

adalah kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, diperkuat dan bahkan 

diubah oleh pengalaman yang kurang menyenangkan. Adanya resiliensi 

memungkinkan individu untuk berkembang menjadi lebih kuat setelah mengalami 

pengalaman yang kurang menyenangkan. Selain itu penderita DM yang resilien, 

akan mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan penyakit yang diderita 

dan perubahan-perubahan pola hidup berkaitan pengelolaan pada penyakitnya. 

Sebagaimana American Psychological Association (2017), menjelaskan resiliensi 

sebagai proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, 

tragedi, ancaman atau sumber signifikan dari stres, seperti keluarga dan hubungan 

masalah kesehatan yang serius atau tempat kerja dan stres keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ekowarni (2011), menunjukkan  bahwa 

resiliensi merupakan variabel utama yang memberi kontribusi terhadap prestasi 

akademik dalam mengembangakan ketangguhan menghadapi pengalaman 

traumatik atau potensi post traumatic growth (PTG). Selain itu Mahdi, Prihadi 

dan Hashim (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada dua faktor 

resiliensi yaitu kapasitas adaptif  dan penerimaan positif yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap PTG. Faktor yang dimilliki oleh individu yang resilien yaitu 

kapasitas adaptif dan penerimaan positif dari pengalaman traumatiknya sehingga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan atau perubahan 

positif ke level yang lebih baik. Sebagaimana temuan ini sejalan dengan Steele 

dan Kuban (2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa ada hubungan 
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resiliensi dengan PTG antara anak-anak tangguh yang trauma dan manfaat 

menceritakan pengalaman traumatis yang dialami, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa anak-anak tangguh diuntungkan dari koping represif,  fokus, 

dan dibangun narasi trauma mereka dalam kerangka kontekstual baru, orang 

dewasa membantu mengatasi komponen penting dari perawatan trauma dan 

menyebabkan anak-anak ini untuk mengembangkan PTG. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ekowarni dan Hashim, 

menjelaskan bahwa resiliensi memiliki pengaruh dalam peningkatan PTG pada 

individu yang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik. 

Hal ini diharapkan dapat dimiliki oleh penderita DM, penderita DM dikatakan 

resilien merupakan penderita DM berkemungkinan dapat mengatur kadar gula 

darah, menjalankan perubahan pola hidup dengan baik dan tetap berada dalam 

kondisi psikologis yang baik, sehingga akan membantu penderita DM untuk 

mencapai PTG. Hal ini dapat terjadi jika penderita DM memiliki aspek-aspek dari 

resiliensi, yaitu kompetensi pribadi, standar yang tinggi dan keuletan, kepercayaan 

dalam naluri seseorang dan toleransi terhadap efek yang negatif, penerimaan 

positif terhadap perubahan dan hubungan yang baik dengan orang lain, kontrol 

dan pengaruh spiritual. Ketika penderita DM memiliki resiliensi dalam 

menghadapi situasi yang sulit maka penderita DM akan dapat mencapai PTG, 

karena resiliensi diharapkan mampu memberikan proses atau arahan positif yang 

nantinya dapat meningkatkan PTG pada penderita DM. Hal ini menyebabkan 

penderita DM membutuh pengaruh resiliensi untuk mencapai PTG yang baik.  
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Berdasarkan hasil data dan fenomena di lapangan yang telah dipaparkan, 

maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti pengaruh resiliensi terhadap 

Post Traumatic Growth (PTG) pada penderita Diabetes Melitus. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian adalah apakah terdapat 

pengaruh resiliensi terhadap Post Traumatic Growth (PTG) pada penderita 

Diabetes Melitus ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

resiliensi terhadap Post Traumatic Growth (PTG) pada penderita Diabetes 

Melitus. 

D. KEASLIAN PENELITIAN 

Terdapat beberapa penelitian yang membahasa tentang resiliensi, dan PTG 

penelitian tersebut ialah : 

Post Traumatic Growth  Pada Penderita kanker Payudara oleh Rahmah 

dan Widuri (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

PTG dan ingin memahami lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya PTG pada penderita kanker payudara. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi. 

Hasil analisis menunjukkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi aspek post 

traumatic growth pada penderita kanker payudara. Faktor eksternal dan faktor 
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internal. Faktor Ekternal yaitu life expectation dan dorongan atau motivasi dari 

kedua orang tua secara terus menerus untuk melakukan pengobatan sehingga 

akhirnya memicu penguatan faktor internal. Faktor internal yang meliputi faktor 

peningkatan spritualitas, positive improvement in life, prososial semakin tinggi, 

dan relasi sosial semakin baik.  

Penelitian kedua Post-traumatic Growth (PTG) pada Pasien Kanker 

Payudara Pasca Mastektomi Usia Dewasa Madya oleh Mahleda dan Hartini 

(2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gambaran dinamika Post-

traumatic growth pada pasien kanker payudara pasca mastektomi usia dewasa 

madya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya pasien mengalami emosi 

negatif setelah menjalani mastektomi. Setelah melakukan perenungan dan 

pengungkapan diri, mereka merubah pandangan hidupnya. Subjek bisa 

mengembangkan diri menuju pertumbuhan psikologis, yaitu menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Proses ini dipengaruhi pula oleh adanya dukungan sosial dan 

keyakinan terhadap Tuhan. 

Penelitian ketiga yaitu Post traumatic Growth pada Korban Kecelakaan 

Lalu Lintas oleh Titi Fatiyyah (2016). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui post-traumatic growth pada korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian non eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan 30 subjek yang pernah mengalami trauma karena 

kecelakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Metode yang digunakan untuk mengukur post-traumatic growth adalah 
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menggunakan skala PTGI. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 

bahwa ada beberapa individu yang bisa bangkit dari trauma dan mampu untuk 

mencapai post traumatic growth. Dari 30 subjek terdapat 16 subjek (53%) yang 

menunjukkan skor tinggi pada PTGI. Dan terdapat perbedaan yang signifikan 

antara laki-laki dan perempuan dalam post-traumatic growth yaitu sebesar (0,25) 

perempuan lebih mampu untuk bangkit dari trauma daripada laki-laki. Perempuan 

juga menunjukkan skor tinggi pada tiap-tiap domain PTG (relathing to others, 

new posibilities, personal strength, spiritual change, and appreciation of live) dari 

pada laki-laki. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada 

metode penelitian, subjek penelitian, jumlah subjek penelitian, teknik sampling 

yang digunakan, serta teknik analisa data penelitian. 

Penelitan selanjutnya Resiliensi pada Single mother Pasca Perceraian oleh 

Kartika (2012). Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

masalah-masalah yang dihadapi oleh single mother, gambaran resiliensi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian resiliensi pada single mother pasca 

perceraian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang wanita. Karakteristik subjek penelitian 

yaitu single mother yang mengalami perceraian dengan usia 34 tahun dan 43 

tahun dan mengalami perceraian selama 7 tahun dan 15 tahun. Setelah dilakukan 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek mengalami masalah 

seperti ekonomi, praktis, keluarga, seksual, sosial dan tempat tinggal. Selain itu 

kedua subjek memiliki kemampuan resiliensi yang dilihat dari insight, 

kemandirian, hubungan, inisiatif, kreativitas, humor dan moralitas. Kedua subjek 
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tersebut juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian resiliensi 

yaitu faktor I Have, I Am dan I Can.  

Selain itu terdapat penelitian yang membahas tentang resiliensi dan PTG.  

Mahdi, Prihadi dan Hashim (2014), meneliti pengaruh reiliensi dengan PTG pada 

450 mahasiswa pascasarjana dari Universitas of Bahgdad, Irak. Setelah 

melakukan analisis regresi faktor pada skala resiliensi, ada dua faktor resiliensi 

yaitu kapasitas adaptif dan penerimaan positif, memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap PTG. Temuan dari penelitian ini telah didukung oleh Steele dan Kuban 

(2011), yang telah menyelidiki hubungan resiliensi dengan PTG, pada anak-anak 

tangguh yang mampu melewati trauma dengan menceritakan pengalaman 

traumatis mereka. Mereka melaporkan bahwa anak-anak tangguh diuntungkan 

dari koping represif, lebih disukai untuk fokus pada saat ini, dan dibangun narasi 

trauma mereka dalam kerangka kontekstual baru, orang dewasa membantu 

mengatasi komponen penting dari perawatan trauma dan menyebabkan anak-anak 

ini untuk mengembangkan PTG. 

Dari beberapa hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 

umum resiliensi dapat membantu individu untuk bangkit dan bertahan dalam 

menghadapi cobaan yang dialaminya. Selain itu kemampuan resiliensi pada 

individu  juga dapat mengatasi masalah-masalah dengan baik dalam menghadapi 

kesulitan yang terjadi pada dirinya. Begitu juga pada penderita Diabetes Mellitus, 

DM merupakan salah satu penyakit yang mematikan sehingga hal ini di anggap 

sebagai pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Selain itu berdasarkan 

penelitian sebelumnya, yang meneliti tentang topik resiliensi dan PTG  dengan 
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berbagai aspek yang berbeda. Disini penulis juga ingin meneliti tema yang sama 

akan tetapi dengan subjek dan objek yang berbeda. Adapun tema yang akan 

diteliti oleh penulis yaitu pengaruh resiliensi terhadap PTG pada penderita 

diabetes mellitus. Dengan begitu topik yang diambil peneliti dalam penelitiannya 

sejauh ini masih dianggap asli. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan masukkan yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan psikologi khususnya 

psikologi kesehatan, psikologi positif dengan memberikan tambahan data 

yang empiris yang sudah teruji secara ilmiah, dalam kajian resiliensi terhadap 

Post Traumatic Growth (PTG). Selain itu menjadi landasan untuk peneliti 

selanjutnya mengenai pengaruh resiliensi terhadap Post Traumatic Growth 

(PTG) pada penderita Diabetes Mellitus. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penderita diabetes mellitus agar dapat mendapatkan informasi tetang 

resiliensi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, 

khususnya penelitian tentang resiliensi terhadap Post Traumatic Growth 

pada penderita Diabetes Mellitus. 


