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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psychological Well-Being

1. Definisi Psychological Well-Being

Psychological well-being (PWB) merujuk pada perasaan-perasaan

seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Perasaan ini dapat berkisar

dari kondisi mental negatif, misalnya ketidakpuasan hidup, kecemasan dan

sebagainya sampai ke kondisi mental positif, misalnya realisasi potensi atau

aktualisasi diri (Bradburn dalam Ryff & Keyes,1995).

Menurut Ryff (1989), PWB merupakan istilah yang digunakan untuk

menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan

kriteria fungsi psikologi positif (positive psychological functioning). Ryff

juga menyebutkan bahwa PWB merupakan penilaian subjektif individu

mengenai diri mereka, apakah mereka merasa nyaman, merasa damai dalam

hidup, sehingga akan terakumulasi dalam suatu bentuk kebahagian.PWB

adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya,

membentuk hubunganyang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap

tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup,

serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu (Ryff & Keyes, 1995).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari berbagai sudut

pandang para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa PWB adalah suatu

penilaian terhadap diri sendiri dimana individu memiliki kesehatan mental
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yang positif yang dapat menerima dan mengakui keadaan pada dirinya,

memiliki perasaan yang hangat dengan orang lain, mandiri, mampu

menciptakan kondisi yang sesuai dengan keadaan psikisnya, mempunyai arah

tujuan hidup yang jelas, serta mampu mengembangkan potensinya secara

terus-menerus.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Psychological Well-Being

Menurut Ryff (1995), menyatakan ada empat faktor yang

mempengaruhi PWB, yaitu:

a. Usia

Menurut Ryff (1995), dimensi-dimensi dari PWB seperti

penguasaan lingkungan, dan otonomi meningkat searah dengan

bertambahnya usia. Penerimaan diri dan hubungan positif dengan orang

lain tidak memiliki perbedaan dengan bertambahnya usia.

b. Jenis Kelamin

Menurut Ryff (1995), perbedaan jenis kelamin mempengaruhi

aspek-aspek kesejahteraan psikologis. Di temukan bahwa perempuan

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam membina hubungan yang

lebih positif dengan orang lain serta memiliki pertumbuhan pribadi yang

lebih baik dari pada pria.

c. Budaya

Ada perbedaan kesejahteraan psikologis antara masyarakat yang

memilikibudaya yang berorientasi pada individualisme dan kemandirian

seperti dalam aspek penerimaan diri atau otonomi lebih menonjol dalam
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konteks budaya barat. Sementara itu, masyarakat yang memiliki budaya

yang berorientasi kolektif dan saling ketergantungan dalam konteks

budaya timur seperti yang termasuk dalam aspek hubungan positif

dengan orang yang bersifat kekeluargaan.

d. Religiusitas

Menurut Chamberlain & Zika (dalam jurnal Religiusitas dan

Psychological Well-Being pada Korban Gempa, Amadiyati & Utami,

2007) menyebutkan bahwa religiusitas mempunyai hubungan positif

dengan kesejahteraan dan kesehatan mental. Lebih lanjut, Ellison (dalam

Amadiyati & Utami, 2007) menyatakan bahwa agama mampu

meningkatkan PWB dalam diri seseorang. Ellison juga menjelaskan

bahwa adanya korelasi antara religiusitas dengan PWB, dimana individu

dengan religiusitas yang kuat, tingkat PWB juga akan lebih tinggi,

sehingga akan semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari

peristiwa traumatik dalam hidup.

e. Dukungan Sosial

Menurut Persma (dalam jurnal Family’s Social Support and

Psychological Well-Being of the Elderly in Tembalang, Desiningrum,

2010) menyatakan bahwa dukungan secara informatif disertai dengan

dukungan emosional yang baik akan meningkatkan PWB pada individu.

Menurut Winnubust (dalam Desiningrum, 2010) dukungan sosial erat

kaitannya dengan hubungan yang harmonis dengan orang lain sehingga

individu tersebut mengetahui bahwa orang lain peduli, menghargai dan
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mencintai dirinya. Penelitian yang dilakukan Bodla, Saima, dan Ammara

(2012) tentang Social Support and Psychological Well-Being among

Parents of Intellectually Challenged Children, menunjukkan bahwa ada

hubungan antara dukungan sosial dengan PWB. Biasanya pada orang tua

yang memiliki anak yang retardasi mental yang membutuhkan dukungan

sosial dari anggota keluarga mereka.

f. Kepribadian

Ryff dan Keyes (1995) mengatakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi PWB adalah kepribadian. Individu yang memiliki

kepribadian yang sehat adalah individu yang memiliki coping skill yang

efektif, sehingga individu tersebut mampu menghindari stres dan konflik,

memiliki banyak kompetensi pribadi dan sosial, seperti penerimaan diri,

dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan.

g. Stres

Menurut Rathi dan Rastogi (2007), stres merupakan salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya PWB pada diri

seseorang. PWB pada penderita diabetes dapat menurun diakibatkan

perubahan kesehatan yang diakibatkan oleh stres yang dirasakan. Sejalan

dengan Rathi dan Rastogi, Vitaliano (dalam Kusumadewi, 2011)

menunjukkan bahwa stresor harian yang dialami penderita diabetes dapat

menghasilkan stres dan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis.

Lebih lanjut, Lyon dan Chamberlain (2006) mengatakan bahwa stres

dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap tritmen, mengganggu pola
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hidup dan keberfungsian individu. Hal tersebut akan memberikan

pengaruh pada PWB penderita diabetes. Jadi dapat disimpulkan bahwa

stres dapat mempengaruhi tinggi rendahnya PWB pada diri individu

tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi PWB terdiri

dari dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari

usia, jenis kelamin, religiusitas, kepribadian dan stres. Sedangkan faktor

eksternal terdiri dari budaya dan dukungan sosial.

3. Dimensi-Dimensi Psychological Well-Being

Ryff (1995) mengembangkan PWB menjadi 6 (enam) dimensi dan

akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Penerimaan Diri (Self Acceptance). Penerimaaan diri adalah bagaimana

individu tersebut menerima diri sendiri secara apa adanya dan

pengalamanya. Dengan adanya penerimaan diri secara apa adanya, baik

dari segi positif maupun dari segi negatif, individu dimungkinkan

memiliki sikap positif pada diri sendiri. Dengan adanya penerimaan diri

secara positif, maka sikap toleransi terhadap frustasi dan pengalaman

tidak menyenangkan akan meningkat. Penerimaan diri juga dapat di

definisikan sebagai karakteristik aktualisasi diri, fungsi optimal dan

kematangan perjalanan hidup.

Definisi penerimaan diri dapat dikaitkan dengan rasa percaya diri.

Individu dapat menerima dirinya dalam kondisi apapun dan dengan masa
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lalu baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, segala

bentuk kegagalan, dan keberhasilan. Cara memandang masa lalu adalah

poin utama dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan psikologis.

Menurut Ryff (1995), semakin individu dapat menerima dirinya sendiri,

maka akan semakin tinggi sikap positif individu tersebut terhadap diri

sendiri, memahami, menerima semua aspek diri, termasuk kualitas diri

yang buruk dan memandang masa lalu sebagai sesuatu yang baik.

Sebaliknya, semakin rendah penerimaan individu terhadap diri sendiri

maka individu tersebut akan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri,

akan kecewa dengan masa lalu, dan kualitas diri sehingga menimbulkan

perasaan ingin menjadi orang lain.

b. Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relationship With

Others). Hubungan positif dengan orang lain merupakan tingkat

kemampuan dalam berhubungan hangat dengan orang lain, hubungan

interpersonal yang didasari oleh kepercayaan, serta perasaan empati,

mencintai dan kasih sayang yang kuat. Hubungan tersebut bukan hanya

sekedar menjalin hubungan dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan

psikologis seperti keintiman, tetapi hubungan tersebut sudah melibatkan

pengalaman diri sebagai metafisik yang dihubungkan dengan

kemampuan menggabungkan identitas diri dengan orang lain serta

menghindarkan diri dari perasaan terisolasi dan sendiri.

Menurut Ryff (1995), semakin besar kemampuan individu dalam

membina hubungan interpersonal, maka hal ini menunjukan bahwa
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individu tersebut memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain,

mampu berempati, menyayangi, menjalin keintiman dengan orang lain,

memahami konsep memberi dan menerima dalam membangun sebuah

hubungan. Sebaliknya individu yang tidak dapat membangun hubungan

interpersonal dengan baik maka individu tersebut akan merasa terisolasi,

kurang terbuka, kurang bisa bersikap hangat, dan tidak bisa

memperhatikan kesejahteraan orang lain dan tidak bersedia berkompromi

untuk mempertahankan hubungan yang penting dengan orang lain.

c. Otonomi (Autonomy). Otonomi adalah tingkat kemampuan individu

dalam menentukan nasib sendiri, kebebasan, pengendalian internal,

individual, dan pengaturan perilaku internal. Atribut ini merupakan dasar

kepercayaan bahwa pikiran dan tindakan individu berasal dari dirinya

sendiri, tanpa adanya kendali dari orang lain.

Individu yang berhasil mengaktualisasikan dirinya menunjukkan

fungsi otonomi dan ketahanan terhadap keterasingan budaya. Orang yang

memiliki otonomi digambarkan mampu mengatur dirinya sendiri dan

memiliki keinginan sesuai dengan standard individu tersebut sehingga

membentuk kepercayaan pada diri sendiri, bukan pada kepercayaan

orang banyak. Ryff (1995) mengatakan bahwa, orang yang memiliki

otonomi tinggi mampu menentukan keputusan bagi dirinya sendiri,

dalam arti mampu melepaskan tekanan sosial dan sebaliknya, orang yang

memiliki otonomi rendah akan mengevaluasi dirinya melalui pandangan

orang lain dan menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial.
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d. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery). Penguasaan

lingkungan adalah kemampuan untuk memilih atau menciptakan

lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikis. Menurut Ryff (1995)

individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang tinggi memiliki

rasa menguasai, berkompetensi dalam mengatur lingkungan, mampu

mengontrol kegiatan-kegiatan eksternal yang kompleks, menggunakan

kesempatan yang di tawarkan lingkungan secara efektif dan mampu

memilih atau menciptakan konteks lingkungan yang sesuai dengan

kebutuhan dan nilai pribadinya. Sebaliknya penguasan lingkungan yang

rendah akan membuat individu cenderung sulit mengembangkan

lingkungan sekitar, kurang menyadari kesempatan yang di tawarkan di

lingkungan dan kurang memliliki kontrol terhadap dunia di luar diri.

e. Tujuan Hidup (Purpose in Life). Individu yang positif pasti memiliki

tujuan, kehendak, dan merasa hidupnya terarah pada tujuan tertentu, yang

memberikan kontribusi pada perasaan bahwa hidupnya berarti. Dalam

penjelasannya, Ryff (1995) menyatakan bahwa individu yang memiliki

tujuan hidup yang baik dikatakan memiliki tujuan hidup dan arah

kehidupan, merasa memiliki arti tersendiri dari pengalaman hidup masa

kini dan masa lalu, percaya pada belief tertentu yang memberikan arah

hidupnya serta memiliki cita-cita atau tujuan hidupnya. Sebaliknya,

individu yang kurang memiliki tujuan hidup hanya memiliki sedikit

keinginan dan cita-cita saja, kurang memilki arah kehidupan yang jelas
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dan tidak melihat pengalamannya di masa lalu serta tidak memiliki bakat

yang menjadi kehidupannya lebih berarti.

f. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth). Pertumbuhan pribadi

merupakan tingkat kemampuan individu dalam mengembangkan

potensinya secara terus-menerus, menumbuhkan dan memperluas diri

sebagai orang (person). Kemampuan ini merupakan gagasan dari

individu untuk terus memperkuat kondisi internal alamiahnya. Dalam diri

individu terdapat suatu kekuatan yang terus berjuang dan melawan

rintangan eksternal, sehingga pada akhirnya individu berjuang untuk

meningkatkan kesejahteraan dari pada sekedar memenuhi aturan moral.

Pada penelitian ini, PWB akan diukur berdasarkan dimensi-dimensi

yang telah dikemukakan oleh Ryff yaitu penerimaan diri, hubungan positif

dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan

pertumbuhan pribadi.

B. Stres

1. Pengertian Stres

Sarafino dan Smith (2011) menyebutkan stres muncul akibat terjadinya

kesenjangan antara tuntutan yang dihasilkan oleh transaksi antara individu

dan lingkungan dengan sumber daya biologis, psikologis atau sistem sosial

yang dimiliki individu tersebut yang akan mempengaruhi kognisi, emosi dan

perilaku sosialnya. Suatu keadaan dimana transaksi membawa seseorang

untuk melihat ketidaksesuaian antara tuntutan dan sumber.
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Lazarus dan Folkman (1984) mendefinisikan stres sebagai suatu

kondisi yang muncul pada individu ketika menganggap suatu kejadian

sebagai suatu hal yang mengancam dan menyulitkan. Senada dengan Lazarus

dan Folkman (dalam Santrock, 2003) mendefinisikan stres sebagai suatu

respon individu terhadap suatu kejadian yang dianggap mengancam, dan

mengganggu kenyamanan dirinya.

Menurut Taylor (2011), mengatakan stres merupakan kondisi emosi

negatif berupa ketegangan yang mempengaruhi munculnya reaksi fisiologis,

psikologis dan perilaku (stress reduction) yang dilakukan manusia untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat berupa peristiwa atau

kejadian yang menekan, mengancam dan membahayakan(stresor). Menurut

Cohen, Kessler, & Gordon (dalam Contrada dan Baum, 2011), stres

merupakan suatu proses dimana tuntutan lingkungan membebani atau

melebihi kapasitas adaptif dari suatu organisme, yang mengakibatkan

perubahan psikologis dan biologis yang mememungkinkan seseorang berisiko

terkena penyakit.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari berbagai sudut

pandang para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu

kondisi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh peristiwa-

peristiwayang merasa menekan, membahayakan dan mengancam individu.
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2. Faktor Pemicu Stres

Berbeda kategori namun mempunyai makna yang sama, Sarafino dan

Smith (2011) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang dapat memicu

stres pada individu:

a. Faktor Internal

Sarafino dan Smith (2011) membagi dua faktor yang dapat memicu stres

yang berasal dari individu yaitu, Pertama adalah melalui adanya penyakit.

Penyakit yang diderita individu menyebabkan tekanan biologis dan

psikososialsehingga dapat menimbulkan stres. Kedua adalah melalui

terjadinya konflik. Di dalam konflik individu memiliki dua kecenderungan

yang berlawanan, menjauh dan mendekat.

Stres harian meliputi kejadian yang terjadi sehari-hari yang dapat

menyebabkan stres (Almeida, 2005). Bagi penderita diabetes, yang

menjadi stres harian adalah pengaturan pola hidup yang sudah ditetapkan,

seperti diet makanan, memeriksa gula darah, dan menjaga berat badan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pemicu stres berasal dari keluarga, komunitas dan

masyarakat. Stres dalam keluarga bersumber dari konflik kebutuhan antar

anggota keluaga. Seperti persoalan finansial, perilaku anggota keluarga

yang tidak baik, perbedaan keiginan, bertambahnya anggota keluarga,

perceraian orang tua, penyakit dan kecacatan yang dialami anggota

keluarga dan kematian anggota keluarga.
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Adanya hubungan manusia dengan lingkungan luar menyebabkan

banyak kemungkinan munculnya persoalan yang dapat memicu stres.

Misalnya, stres yang dirasakan anak di sekolah akibat adanya kompetisi-

kompetisi, seperti kompetisi dalam hal pelajaran olahraga. Pada orang

dewasa, persoalan yang dihadapi dapat muncul dari komunitas dalam

tempat kerja sepertimendapatkan tugas yang baru dalam pekerjaan, kurang

hangatnya hubungan dengan sesama rekan kerja, maupun mengalami

pemutusan hubungan kerja. Stres terjadi karena persepsi atau sudut

pandang yang negatif dari seorang individu (Raudatussalamah dan Ahyani,

2012).

3. Aspek-Aspek Stres

Menurut Sarafino dan Smith (2011), aspek-aspek dari stres yaitu:

a. Aspek Biologis

Aspek biologis. Merupakan reaksi fisiologis yang timbul karena

adanya kondisi atau situasi yang mengancam atau berbahaya, misalnya

jantung berdetak lebih cepat dan lebih kuat, otot lengan dan kaki gemetar.

b. Aspek Psikososial

1) Kognitif. Kerusakan proses kognitif yang menyebabkan seseorang

sulit untuk berkonsentrasi, daya ingat lemah, kesulitan dalam

memecahkan masalah, tidak dapat mengendalikan dorongan atau

impuls.

2) Emosi. Seseorang sering menggunakan emosi mereka untuk menilai

kondisi stres yang dialami. Reaksi emosi yang terjadi adalah
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ketakutan yang dapat berbentuk fobia dan kecemasan, perasaan

sedih, depresi, dan marah.

3) Sosial. Stres dapat menyebabkan seseorang mencari kenyamanan

dengan orang lain untuk mencari dukungan. Dalam situasi stres yang

lain, seseorang menjadi kurang dapat bersosialisasi dan lebih

bersikap tidak suka terhadap orang lain (sikap memusuhi) dan

menjadi tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain.

C. Diabetes Melitus

1. Defenisi Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kelainan metabolik

yangdikarakteristikkan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan

metabolisme karbohidrat, lemak dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi

insulin, kerja insulin maupun keduanya (Goldenberg & Punthakee, 2013).

Diabetes merupakan suatu sindrom yang terjadi olehkarena gangguan

metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak serta terjadinya komplikasi akut

dan kronis. Pada penderita diabetes, jumlah insulin yang dihasilkan relatif

tidak ada atau tidak cukup untuk mengubah gula menjadi energi, sehingga

kadar gula dalam darah akan lebih dari normal dan kemudian akan keluar

melalui air seni (Tara, 2002).

D. Kerangka Berpikir

Penyakit diabetes merupakan salah satu jenis penyakit kronis dengan

jumlah penderita yang terus meningkat dan menjadi masalah kesehatan bagi
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semua negara di dunia. Penyakit diabetes di Indonesia berada pada urutan ke

empat terbesar di dunia. Penyakit diabetes dapat menimbulkan masalah baik dari

segi fisik dan psikolgisseperti cemas, rasa bersalah, marah, hilang harapan dan

tidak berdaya bagi penderitanya.

Penyakit kronis merupakan kondisi sakit yang bertahan dalam jangka

waktu yang lama, lebih dari beberapa bulan dan membutuhkan pengobatan

seumur hidup (Sarafino dan Smith, 2011). Untuk penyakit diabetes, penderitanya

harus melaksanakan berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan

makan, pengontrolan glukosa darah agar metabolisme dapat terkendali dengan

baik (Safitri, 2013).

Perubahan pola hidup yang telah ditetapkan dirasa susah bagi penderita

diabetes, sehingga penderita diabetes akan merasa kehilangan harapan untuk

kembali beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Menurut Miller (dalam

Novvida dan Rachmahana, 2007), penyakit diabetes sering menimbulkan perasaan

tidak berdaya pada diri penderitanya, suatu perasaan bahwa dirinya sudah tidak

mampu lagi mengubah masa depannya. Hal tersebut akan memberikan pengaruh

pada PWB pada penderita diabetes dikarenakan memiliki tujuan hidup dan arah

kehidupan yang jelas merupakan salah satu ciri dari dimensi terbentuknya PWB.

Jadi, penyakit diabetes yang diderita akan memberikan pengaruh pada pencapaian

PWB yang akan dimiliki.

Perubahan-perubahan yang dialami penderita juga memunculkan sebuah

perasaan yang tidak dapat menerima keadaan mereka pada saat ini. Hal ini sesuai

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Taluta, Mulyadi, dan Hamel (2014)
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menyatakan bahwa penderita diabetes merasa tidak nyaman dan terkadang gelisah

bahkan kecewa dengan kondisi yang mereka alami. Hal tersebut akan memberikan

pengaruh pada penerimaan diri yang nantinya akan memunculkan konsep diri

yang negatif pada penderita diabetes. Konsep diri yang negatif akan memberikan

pengaruh pada PWB penderita diabetes.

Menurut Ryff dan Keyes (1995) individu dapat dikatakan memiliki PWB

yang tinggi adalah individu yang dapat menerima dirinya, mempunyai  hubungan

yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol

lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, sehingga akan dapat

merealisasikan potensi pada dirinyasecara kontinyu. Lebih lanjut, Ryff (1989)

menyatakan bahwa PWB adalah gambaran kesehatan psikologis individu yang

didapat ketika individu tersebut dapat memenuhi kriteria dari fungsi psikologi

secara positif. Sehingga, tidak terpenuhinya salah satu dimensi PWB akan

memberikan pengaruh pada PWB penderita diabetes.

Cahyani (2010) menyebutkan bahwa seseorang yang menderita penyakit

diabetes akan mengalami putus asa dan stres. Bagi penderita diabetes, pemicu

munculnya stres dimulai ketika individu mengetahui bahwa menderita penyakit

diabetes. Maghfirah (2013) menyatakan bahwa stres muncul ketika ia mendengar

informasi bahwa penyakit ini sukar disembuhkan dan perubahan gaya hidup

dengan melakukan diet yang ketat jika ingin sembuh.

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), seseorang akan mengalam stres

ketika ada situasi yang menekan pada saat individu tidak mampu dalam

menyesuaikan diri dengan kondisi yang membuat dirinya tertekan dan
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membahayakan. Menurut Taylor (2011), stres merupakan kondisi emosi yang

dapat dilihat dari perilaku yang dapat muncul dari reaksi fisiologis, dan psikologis

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menekan.

Stres muncul ketika individu dihadapkan pada suatu konflik yang

membebani atau keadaan yang diluar kemampuan mereka untuk mengaturnya.

Konflik yang dimiliki oleh penderita diabetes seperti pengobatan yang harus

dilakukan terus menerus, biaya yang harus dikeluarkan, keadaan dirinya dan

perubahan-perubahan yang tidak dapat ia terima, serta perasaan-perasaan negatif

akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pada penderita diabetes.

Sehingga konflik tersebut akan berdampak pada munculnya stres dan stres yang

terjadi secara terus menerusakan memberikan pengaruh pada penurunan PWB

bagi penderita diabetes.

Kesulitan menerima kondisi penyakit diabetes, dapat memberikan

pengaruh dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dialami

oleh penderita diabetes. Hal tersebut dapat menyebabkan penderita diabetes

mengalami stres jika penderita tidak mampu untuk melakukan penyesuaian. Stres

yang dialami secara terus menerus dan tidak segera diatasi, akan berdampak pada

meningkatnya kadar gula yang akan berakibat pada lamanya penyembuhan dan

komplikasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Nugroho dan Purwanti (2010)

menyatakan bahwa semakin tinggi stres, maka semakin banyak pula

permasalahan-permasalahan emosional yang dialami oleh penderita diabetes.

Semakin banyak permasalahan emosional pada penderita diabetes dapat

menyebabkanPWB menjadi rendah. Karena individu yang memiliki PWB yang
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tinggi ditandai dengan diperolehnya kebahagiaan, kepuasaan hidup dan tidak

adanya gejala depresi (Ryff dan Keyes, 1995). Jadi, stres yang dirasakan penderita

diabetes dapat memberikan pengaruh pada pencapaian PWB yang dimiliki.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres yang terjadi

secara terus menerus akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis pada

penderita diabetes. Semakin buruk kesehatan psikologis penderita diabetes, akan

berpengaruh pada penurunan PWB mereka, terutama dalam dimensi penerimaan

diri dan tujuan hidup yang jelas bagi penderita diabetes. Untuk itu diperlukan

kondisi dan lingkungan yang positif di sekitar penderita diabetes agar dapat

mengurangi stres yang dirasakan, sehingga dapatmemaksimalkan PWB pada

penderita diabetes.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara stres dengan

psychological well-being pada penderita diabates. Semakin tinggi stres pada

penderita diabetes, maka semakin rendah psychological well-being yang dimiliki.

Sebaliknya, semakin rendah stres pada penderita diabetes, maka semakin tinggi

psychological well-being yang dimiliki.


