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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Keberadaan penyakit kronis semakin meningkat secara global tiap 

tahunnya dan telah ditetapkan sebagai salah satu epidemi kesehatan di 

masyarakat. WHO menjabarkan bahwa penyakit kronis merupakan penyakit 

jangka panjang dan secara umum memiliki kemajuan yang lama, misalnya 

penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernapasan kronis, depresi dan diabetes 

(WHO, 2015). Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronis yang sering muncul 

di seluruh dunia (Sarafino, 2002). Berdasarkan data dari WHO (World Health 

Organization) dan IDF (International Diabetes Federation), jumlah penderita 

Diabetes Mellitus mencapai 285 juta pada tahun 2010 dan diperkirakan terus 

meningkat hingga mencapai 438 juta pada tahun 2030 (Duggleby, dkk., 2010).  

Penyakit Diabetes Mellitus terdiri dari Diabetes Mellitus tipe 1 (Insulin-

Dependent Diabetes Mellitus) dan Diabetes Mellitus tipe 2 (Non-Insulin Diabetes 

Mellitus). Penderita Diabetes Mellitus tipe 1 mengalami proses autoimun yang 

merusak sel-sel dalam pankreas, sehingga penderita membutuhkan suntikan 

insulin untuk mencegah komplikasi serius dan akut. Diabetes Mellitus tipe 2 lebih 

sering ditemukan pada penderita Diabetes Mellitus secara umum, dimana 

pankreas masih dapat memproduksi insulin namun dalam jumlah sedikit, sehingga 

penderita tidak membutuhkan suntikan insulin. Penanganan yang diberikan pada 

penderita Diabetes Mellitus biasanya berupa program ketat dan membutuhkan 

kemampuan self-care yang baik. Penanganan dilakukan dengan banyak tahap dan 
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banyak tuntutan seperti mengontrol berat badan, mengikuti tes darah secara 

berkala, minum obat, konsultasi dengan dokter secara rutin, dan intervensi 

perilaku bagi penderita Diabetes Mellitus tipe 2 seperti olahraga dan diet khusus. 

Penderita Diabetes Mellitus tipe 2 tidak membutuhkan suntikan insulin secara 

berkala sehingga penangan yang diberikan ditekankan pada upaya untuk 

mengontrol kadar gula dalam darah (Diabetes Control & Complications Trial 

Research Group, 2011).  

Prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia sendiri dilaporkan terus 

mengalami peningkatan sebanyak tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir (Depkes, 

2014). Penderita Diabetes Mellitus di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 21,3 

juta orang dan menempati urutan ke-4 penderita Diabetes Mellitus terbanyak di 

dunia setelah Amerika Serikat, China dan India (Cox & Gonder-Frederick, 2012). 

Survei nasional yang dilakukan pada tahun 2011/2012 di ibukota seluruh propinsi 

Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi penderita Diabetes Mellitus mencapai 

14,7 % di daerah perkotaan dan 7,2 % di daerah pedesaan dari seluruh penduduk 

Indonesia (Depkes, 2014). Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) tahun 2013-2014, 8,1% penduduk laki-laki dewasa (> 18 tahun) 

menderita sakit kronis dan 10,5% penduduk wanita dewasa menderita sakit kronis 

(Depkes, 2014). 

Fenomena meningkatnya penderita Diabetes Mellitus juga penulis 

temukan di daerah Medokan Ayu Surabaya. Berdasarkan data distribusi 

kependudukan kelurahan Medokan Ayu kecamatan Rungkut Surabaya, selama 

tahun 2013 terdapat sekitar 15.010 kasus penyakit kronis, termasuk kasus 

Diabetes Mellitus yang dilaporkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal 
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serupa juga terjadi di wilayah Penjaringan Sari Surabaya yang menjadi wilayah 

kerja Puskesmas Medokan Ayu. Selama Januari-September 2014, diketahui 

bahwa rata-rata terdapat 130 warga yang berobat setiap bulannya karena penyakit 

Diabetes Mellitus. Data dari Puskesmas Pembantu menyebutkan bahwa sejumlah 

 76 orang menderita Hipertensi disertai dengan Diabetes Mellitus dan  30 orang 

menderita Diabetes Mellitus khususnya tipe 2 dengan rentang usia 20-40 tahun, 

sedangkan banyak penderita Diabetes Mellitus tipe 2 lainnya berusia lebih dari 50 

tahun. Data dari Puskesmas Medokan Ayu juga menyebutkan bahwa sepanjang 

tahun 2014, jumlah penderita Diabetes Mellitus tipe 2 yang berusia 20 – 40 tahun 

meningkat dari tahun sebelumnya. 

Penyebab dari meningkatnya fenomena Diabetes Mellitus tipe 2 di daerah 

Penjaringan Sari, Medokan Ayu dapat disebabkan karena gaya hidup masyarakat 

sekitar yang memicu faktor resiko Diabetes Mellitus tipe 2 kemudian menjadi 

penyakit dengan prevalensi yang cukup tinggi diantara penyakit kronis lainnya. 

Gaya hidup sehari-hari baik meliputi makanan, aktivitas maupun stres kronis 

menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi Diabetes Mellitus tipe 2. Selain 

faktor genetik dan usia yang dapat menjadi penyebab munculnya Diabetes 

Mellitus tipe 2, faktor gaya hidup juga menjadi salah satu pemicu munculnya 

Diabetes Mellitus tipe 2 (Diabetes Control & Complications Trial Research 

Group, 2011). Lingkungan masyarakat di daerah Penjaringan Sari yang berada 

pada golongan ekonomi menengah ke bawah menjadi salah satu faktor yang 

berperan dalam membentuk gaya hidup masyarakat sekitar. Stres kronis karena 

kondisi dan tuntutan lingkungan cenderung berimbas pada gaya hidup seseorang 

seperti menjadi lebih sering mengonsumsi makanan sebagai pelampiasan, 
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terganggunya pola makan, dan mental yang kurang sehat secara psikologis. Selain 

itu, masyarakat di daerah Penjaringan Sari juga mulai mengikuti gaya hidup 

perkotaan saat ini. Kurangnya aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan 

waktu dengan gadget, malas berolahraga, ataupun berada di rumah tanpa 

kesibukan. Hal tersebut menjadikan fenomena Diabetes Mellitus tipe 2 di daerah 

Penjaringan Sari meningkat dan menyebabkan dampak yang semakin menambah 

tekanan bagi penderitanya.  

Adanya fenomena meningkatnya prevalensi penyakit Diabetes Mellitus, 

membuat dampak yang ditimbulkan pada penderita pun perlu menjadi perhatian. 

Diabetes Mellitus diasosiasikan dengan penurunan sementara atau permanen 

dalam hal fisik, vokasional dan aktivitas sosial (Delamater, 2009). Stres juga 

ditemukan muncul pada kebanyakan penderita Diabetes Mellitus, terutama 

berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang meliputi tuntutan-tuntutan yang 

harus dipenuhi, seperti pantangan untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu, 

menjaga aktivitas olahraga serta cek gula darah teratur (Diabetes Control & 

Complications Trial Research Group, 2011). Perubahan-perubahan yang terjadi 

tidak hanya meliputi penderita Diabetes Mellitus, namun juga berdampak pada 

lingkungan misalnya pendapatan yang menurun, terbatasnya interaksi dengan 

keluarga, serta stres secara fisiologis maupun psikologis. Perubahan yang dialami 

oleh penderita Diabetes Mellitus dapat berasal dari lingkungan sosial, misalnya 

keterpisahan dari keluarga, teman dan pihak lain yang merupakan sumber 

kepuasan bagi dirinya (Delamater, 2009). Penderita Diabetes Mellitus juga 

kehilangan peran penting yang selama ini disandangnya, berkurangnya autonomi 

serta kontrol terhadap diri sendiri karena penyakit yang diderita (Cox & Gonder-
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Frederick, 2012). Perubahan-perubahan yang terjadi pada penderita tersebut 

menyebabkan memburuknya persepsi terhadap diri sendiri, munculnya emosi-

emosi distress seperti kecemasan, depresi, ketidakberdayaan dan kemarahan 

(Delamater, 2009).  

Berdasarkan teori stres dari Cohen (1988), diketahui bahwa stres timbul 

sebagai akibat dari adanya kejadian tidak terduga, tidak dapat dikontrol atau 

dikendalika, serta kelebihan beban dalam hidup. Penderita Diabetes Mellitus yang 

didiagnosa menderita penyakit ini sebelumnya tidak menyangka bahwa ia akan 

menderita penyakit yang menuntut perubahan dalam segala aspek hidupnya. Hal 

tersebut dianggap sebagai datangnya kejadian tidak terduga dan yang tidak dapat 

dikontrol atau dikendalikan. Tuntutan dan keharusan untuk mengubah gaya hidup 

sehari-hari sebagai bagian dari penanganan penyakit Diabetes Mellitus juga 

menimbulkan beban bagi penderita. Situasi yang dihadapi penderita penyakit 

kronis rentan menimbulkan simptom-simptom stres baik secara fisiologi maupun 

psikologis, frustasi dan kemarahan terutama bila penyakitnya diluar perkiraan, 

serta kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan hidup di masa depan 

(Cohen,1983).  

Penderita Diabetes Mellitus cenderung merespon keadaan di luar dirinya 

dengan kurang baik sehingga mengakibatkan kondisi mental maupun emosional 

menjadi terganggu. Cohen (1988) mengungkapkan bahwa respon yang 

ditunjukkan tersebut akan mempengaruhi kesehatan fisik dimana stres 

dimanifestasikan pada perubahan fisiologis, reaksi kognitif, reaksi emosional, dan 

respon perilaku. Penderita Diabetes Mellitus menjadi lebih mudah tersinggung, 

didominasi emosi-emosi negatif, tekanan darah meninggi, detak jantung naik, 
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hingga otot menjadi tegang. Secara umum penderita Diabetes Mellitus mengalami 

stres karena mendapat informasi bahwa penyakitnya sukar disembuhkan dan 

diharuskan untuk mengubah gaya hidup dengan melakukan diet ketat. Penderita 

merasa penderitaannya akibat penyakit tersebut akan berlangsung selamanya dan 

terbayang masa depan yang suram. 

Banyak penderita Diabetes Mellitus yang tidak dapat mengatasi stresnya 

dengan baik masuk dalam kondisi yang memperburuk kesehatan fisik maupun 

kesehatan mental. Penderita cenderung merasa tidak mampu melakukan usaha 

apapun dalam menghadapi masalah sehari-hari, cenderung berpikir menyalahkan 

diri dan penyakit yang diderita, kekhawatiran akan apa yang akan terjadi 

berikutnya, serta merasa tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalahnya. 

Hal tersebut membuat harapan akan adanya jalan keluar dan kemampuan 

mengelola kesehatan terkait penyakitnya menjadi semakin meredup (Vieth, dkk., 

2012). 

 Salah seorang penderita Diabetes Mellitus mengungkapkan pada penulis 

bahwa meskipun telah dianjurkan untuk mengatur pola makan dan aktivitas oleh 

dokter, ia masih sering lalai dan tidak mematuhi saran yang dianjurkan tersebut. 

Penderita tersebut mengetahui konsekuensi yang dapat menimbulkan resiko bagi 

kesehatannya bila tidak menjalankan anjuran dokter, akan tetapi perasaan putus 

asa, stres dan jenuh sering membuatnya malas menjalankan anjuran dokter. 

Menurutnya, kondisi sakit membuat pikiran dan fisik menjadi lebih lelah karena 

menambah beban masalah sehari-hari, baik dari segi finansial, tenaga, maupun 

waktu yang harus digunakan untuk kontrol kesehatan, olahraga dan anjuran 

lainnya.  
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 “Saya tahu jika sakit ini harus rajin kontrol, olahraga, dan melakukan 

apa yang dikatakan dokter. Saya merasa ya percuma saja, sudah tidak 

sabar kalau harus melakukan ini itu. Sejak saya sakit ini, sudah 

sepuluh tahun.. saya sering merasa stres, sedih, ya merasa percuma 

wong saya tidak pernah makan aneh-aneh, ya tidak pernah macam-

macam nyatanya terkena sakit ini. Diabetes. Saya marah. Tidak ada 

yang bisa dilakukan rasanya.Sudah membuat pikiran makin stres, 

belum lagi kalau kontrol-kontrol, uang keluar.. meskipun obat gratis 

tapi cek darah kan harus rutin, transport buat periksa.. belum lagi 

disuruh ini itu, dilarang makan ini itu. Ya padahal masalah sehari-

hari saya sudah banyak.Kalau sudah suntuk begitu ya saya pakai 

merokok... hahaha..” (UKS, 35 tahun). 

 

Karakteristik penyakit serta pengobatan bagi penderita Diabetes Mellitus 

berpengaruh pada kondisi yang dirasakan oleh penderita. Penderita menjadi tidak 

bersemangat dan pesimis dengan adanya penyakit yang lama serta proses 

pengobatan yang panjang. Wawancara awal juga penulis lakukan pada penderita 

Diabetes Mellitus lainnya. Penderita tersebut sudah menderita Diabetes Mellitus 

sejak 7 tahun dan sempat masuk rumah sakit akibat gula darah yang sangat tinggi. 

Penderita mengkhawatirkan masa depannya yang menurutnya dapat menghadapi 

kematian karena penyakit Diabetes Mellitus tersebut. 

“Aku mudah marah, murung kadang, ya berpikir keadaanku ini. 

Diabetes kan penyakit lama ya.. bahaya, kalau ada luka-luka gitu 

susah sembuhnya lalu semua ada pantangannya. Kadang aku merasa 

takut.. dengan sakitku ini. Takut ada apa-apa.. kalau mikir ke 

depannya kadang-kadang bikin was-was. Kadang sedih mikir 

kedepannya. Ya dulu ibu meninggal karena sakit diabetes juga.. kalau 

berpikir gitu sudah nggak semangat lihat nantinya [masa depan].” 

(ES, 38 tahun) 

 

Perubahan dalam kehidupan, pola hidup, serta tuntutan yang harus 

dilakukan oleh penderita Diabetes Mellitus dapat membuat penderita pesimis, dan 

mengembangkan emosi-emosi negatif. Hal ini didukung pula oleh penelitian dari 

Westburg dan Guindon (2004) bahwa penyakit kronis berdampak pada kesehatan 
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emosi dan psikologis individu dimana penderita menjadi kurang memiliki harapan 

dalam menatap hidupnya. Penderita Diabetes Mellitus dilaporkan cenderung 

memiliki diposisi negatif yang lebih kuat daripada atribut positif, dimana hal 

tersebut berhubungan dengan rendahnya tingkat harapan yang dimiliki (Vieth, 

2012). Kurangnya harapan yang dimiliki membuat penderita Diabetes Mellitus 

kurang memiliki optimisme ke depan, mengembangkan emosi-emosi negatif, serta 

kurang menikmati hidupnya. Adanya penurunan pada beberapa aspek kehidupan 

tersebut, yaitu aspek kesehatan fisik, aspek psikologis dan aspek sosial tersebut 

mengakibatkan kebahagian, kepuasan serta kualitas hidup penderita juga menurun 

ketika penderita tidak mampu menyikapi secara baik (Lyubomirsky, dkk., 2005). 

Aspek kebahagiaan, kepuasan, emosi-emosi dan kualitas hidup tersebut 

mempengaruhi kondisi subjective well-being individu (Healey-Ogden & Austin, 

2011). Hal tersebut sesuai pula dengan penelitian Tkach dan Lyubomirsky (2006) 

yang menyatakan bahwa Diabetes Mellitus memberikan dampak negatif pada 

subjective well-being penderita dan cenderung kurang mengembangkan afek 

positif, dimana adanya afek positif merupakan ciri utama dari subjective well-

being.  

Subjective well-being merupakan evaluasi subjektif seseorang mengenai 

kehidupan individu yang bersangkutan. Bentuk evaluasi dapat dilakukan melalui 

dua cara yaitu: penilaian secara kognitif, seperti kepuasan hidup dan respon 

emosional terhadap kejadian, seperti merasakan emosi positif (Diener, 2003). 

Subjective well-being diukur berdasarkan pada perspektif individu yang 

bersangkutan melalui tiga komponen yang saling berhubungan yaitu kepuasan 

hidup secara global dan kepuasan dalam domain yang penting dalam hidup, 
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misalnya cinta, perkawinan, persahabatan, kesehatan dan lain-lain. Komponen 

selanjutnya adalah afeksi positif dan afeksi negatif yang dirasakan oleh individu 

yang bersangkutan (Diener, 2003).  

Sehubungan dengan kondisi yang dialami oleh penderita Diabetes Mellitus 

tipe 2 dimana banyak dari mereka merasakan  penurunan dan gangguan pada 

berbagai domain fungsional (fisik, emosi, kognitif dan sosial) selama periode 

waktu (Scioli, dkk., 2013), maka sebuah intervensi tepat perlu dilakukan untuk 

membantu penderita mengatasi psikopatologis dan meningkatkan well-being. 

Intervensi yang tepat diperlukan agar individu dapat beradaptasi dengan tuntutan 

situasi yang penuh tekanan, sehingga mereka tidak mudah merasa stres, depresi 

dan cemas terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya (Snyder, 2003). Beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwa adanya harapan merupakan suatu hal yang 

penting bagi pasien penyakit kronis dan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kesehatan fisik dan mental pasien secara keseluruhan (Ho, dkk., 2012). 

Berdasarkan teori Snyder (2003), harapan merupakan pikiran yang mengarah pada 

tujuan dimana individu mampu menggunakan strategi mencapai tujuan 

(pathways) serta kemampuan memulai dan memelihara motivasi (agency). 

Individu yang memiliki keberharapan berarti mempercayai bahwa mereka dapat 

menetapkan tujuan yang bermakna, mencari cara bagaimana mencapainya dan 

memiliki motivasi hingga mendapatkan tujuannya.  

Teori Snyder telah terbukti dapat diaplikasikan dalam situasi klinis 

maupun sosial. Penelitian pada pasien penyakit kronis (termasuk pasien kanker) 

menunjukkan bahwa lebih tingginya tingkat harapan  memiliki kaitan dengan (1) 

psychological well-being yang tinggi dan permasalahan psikologis yang lebih 
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rendah; (2) kesehatan fisik yang lebih adaptif, misalnya pengetahuan mengenai 

kesehatan lebih baik; (3) perilaku pencegahan kesehatan; dan (4) penyesuaian diri 

yang lebih baik terhadap penyakit kronis dan toleransi terhadap rasa sakit 

(Stanton, dkk., 2002; Barnum, dkk., 1998; Snyder, dkk., 1996). Beberapa dekade 

terakhir, perkembangan model teoritis harapan memberikan pengaruh besar dalam 

lapangan psikologi positif dan kesehatan mental. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa intervensi maupun strategi dalam meningkatkan harapan 

diasosiasikan dengan (a) meningkatnya keberharapan, (b) mengembangkan 

kepuasan hidup dan well-being, serta menurunkan distres psikologis pada 

partisipan yang menerima intervensi tersebut (Weis & Sperikados, 2011).  

Intervensi berbasis model teoritis harapan direkomendasikan sebagai salah 

satu cara untuk mengurangi distres psikologis, mengatasi permasalahan yang 

timbul berkenaan dengan penyakit atau kehilangan, maupun meningkatkan 

kehidupan individu ke arah yang lebih baik. Strategi-strategi memperkuat harapan 

tersebut dapat meningkatkan pemikiran penuh harap, serta diasosiasikan juga 

dengan peningkatan subjective well-being dan penurunan simptom-simptom stres 

(Weis & Sperikados, 2011). Sejalan dengan hasil tersebut, sebuah penelitian dari 

Klausner (2008) juga mengungkapkan bahwa intervensi berbasis harapan (hope-

based intervention) terbukti efektif memperkuat harapan sehingga memperkuat 

kepuasan hidup dan kesehatan mental penderita penyakit kronis. Berbagai 

penelitian dengan melakukan intervensi harapan (hope intervention) ataupun 

strategi-strategi meningkatkan harapan (hope enhancement strategies) 

menunjukkan hasil bahwa individu dengan harapan kuat lebih sering sukses 

menghadapi stressor dan kesuksesan yang diperoleh tersebut memberikan 
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feedback yang berguna untuk semakin menguatkan harapan mereka (Thio & 

Elliot, 2005; Parenteau, dkk., 2006; Rosenberg, 2010; Redlich, dkk., 2010; 

Pattison & Lee, 2011; Koehn, dkk., 2012). Penelitian tersebut membuktikan 

bahwa perubahan tingkat harapan yang dimiliki individu dapat mempengaruhi 

konstruk psikologis lainnya, dimana peningkatan harapan diasosiasikan dengan 

perilaku adaptif baik secara kognitif, afektif maupun perilaku serta kepuasan 

hidup yang baik, dimana komponen tersebut merupakan domain dari subjective 

well-being, serta mampu menurunkan distres psikologis.  

Melihat paparan fenomena di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

masalah pada penderita sakit kronis, khususnya Diabetes Mellitus tipe 2 yang 

menunjukkan simptom-simptom stres, harapan rendah, serta adanya afek negatif 

yang lebih dominan daripada afek positif dan persepsi akan kehidupan yang 

pesimis sehingga penderita cenderung merespon situasi dengan negatif dan 

akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis penderita sendiri. 

Intervensi berbasis harapan (hope-based intervention) adalah salah satu strategi 

yang dapat memunculkan harapan pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dan 

diharapkan dengan munculnya harapan tersebut membuat penderita Diabetes 

Mellitus memiliki subjective well-being yang lebih baik serta menurunkan 

simptom-simptom stres yang dirasakan. Mempertimbangkan hal tersebut 

membuat penulis tertarik untuk melakukan intervensi berbasis harapan (hope-

based intervention) pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 sehubungan dengan 

pengaruhnya terhadap stres, harapan dan subjective well-being penderita. Alasan 

tersebut yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai “Hope-Based 

Intervention (Intervensi Berbasis Harapan) untuk menurunkan stres dan 
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meningkatkan harapan serta subjective well-being pada penderita Diabetes 

Mellitus tipe 2” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan ditelaah lebih jauh pada penelitian ini adalah: 

1.2.1. Apakah hope-based intervention efektif untuk menurunkan stres pada 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2? 

1.2.2. Apakah hope-based intervention efektif untuk meningkatkan harapan pada 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2? 

1.2.3. Apakah hope-based intervention efektif meningkatkan subjective well-being 

pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2? 

 

1.3. Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan penulis baik dari jurnal 

dan buku-buku mengenai harapan pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di luar 

negeri maupun Indonesia, rata-rata masih sedikit yang membahas mengenai 

penerapan intervensi berbasis harapan pada penderita. Kebanyakan penelitian 

mengenai Diabetes Mellitus berfokus pada segi kesehatan fisik dan intervensi 

medis bagi penderita, bahkan di Indonesia sejauh penelusuran penulis, belum ada 

yang membahas mengenai hope-based intervention berdasarkan Hope Theory dari 

Snyder pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2. Banyak penelitian yang penulis 

temukan mengungkapkan pentingnya harapan bagi penderita penyakit kronis 

ataupun pasien paliatif, akan tetapi penelitian-penelitian yang melakukan 

intervensi berbasis harapan pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 sangat sulit 
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penulis jumpai sejauh ini. Intervensi bagi penderita Diabetes Mellitus kebanyakan 

terkait kesehatan fisik penderita, padahal banyak jurnal penelitian yang 

mengungkapkan bahwa aspek psikologis khususnya harapan merupakan 

komponen vital dalam menentukan kesembuhan. Pembahasan mengenai 

intervensi berbasis harapan pada penderita penyakit kronis, termasuk Diabetes 

Mellitus juga lebih sering ditemukan melalui jurnal-jurnal penelitian, buku, atau 

abstraksi dari luar negeri khususnya wilayah negara barat, meskipun banyak dari 

intervensi tersebut ditujukan pada pasien paliatif.  

Sebuah studi meta analisis mengenai strategi-strategi untuk memperkuat 

harapan secara signifikan terbukti dapat meningkatkan keberharapan dan 

kepuasan hidup serta menurunkan distres psikologis. Analisis dilakukan terhadap 

27 penelitian yang melibatkan 2.154 partisipan dengan tujuan untuk mengetahui 

efektivitas strategi-strategi memperkuat harapan (hope enhancement strategies) 

dalam meningkatkan harapan, mengembangkan kepuasan hidup dan well-being, 

serta menurunkan distres psikologis. Beberapa strategi memperkuat harapan 

digunakan dalam proses intervensi, terapi, konseling, maupun program-program 

individual ataupun kelompok. Strategi-strategi  tersebut didasarkan pada model 

teoritis harapan dan direkomendasikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi 

distres psikologis, mengatasi masalah yang timbul karena penyakit atau 

kehilangan, dan meningkatkan kehidupan individu. Strategi-strategi memperkuat 

harapan tersebut terbukti efektif meningkatkan keberharapan, serta diasosiasikan 

dengan peningkatan subjective well-being (Weis & Sperikados, 2011).  

Penelitian yang mengungkap efektivitas hope-based intervention dalam 

bidang kesehatan dilakukan Ho, dkk. (2012). Penelitian tersebut merupakan 
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program hope-based intervention pertama yang dilakukan pada penderita kanker 

leher rahim. Penelitian yang dilakukan mempelajari efektivitas program hope-

based intervention dalam meningkatkan harapan dan menurunkan psikopatologi 

pada 22 penderita (7 laki-laki dan 15 perempuan) kanker leher rahim dengan usia 

49,4 ± 9,6 tahun. Hasil menunjukkan bahwa pemberian hope-based intervention 

selama 6 minggu dapat meningkatkan tingkat harapan partisipan. Temuan 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partisipan menjadi  lebih memiliki 

keberharapan sejalan dengan meningkatnya pathways dan agency sebagai 

komponen dari harapan. Intervensi juga terbukti secara signifikan menurunkan 

tingkat kecemasan dan depresi partisipan, yang ditunjukkan dengan hasil pretest 

maupun posttest. Efektivitas program intervensi berbasis harapan dalam 

mengurangi kecemasan dan simptom-simptom depresi dikaitkan dengan semakin 

meningkat pula well-being dari partisipan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Vieth, dkk., (2012) dengan judul 

“The Contribution of Hope and Affectivity to Diabetes-Related Disability: An 

Exploratory Study” mendukung temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa harapan dan afektivitas berkorelasi dengan status penyakit 

dan fungsi psikososial, namun tidak secara objektif dapat mengukur status 

kesehatan. Penelitian tersebut menguji hubungan antara variabel disposisi 

harapan, afek positif dan afek negatif dengan status penyakit dan fungsi 

psikososial pada sampel yang terdiri dari 45 penderita Diabetes Mellitus tipe 1 

(insulin-dependent diabetes mellitus). Penelitian yang dilakukan berada pada 

tataran menguji ada tidaknya hubungan antara tingkat harapan dan afektivitas 

dengan status penyakit dan fungsi sosial penderita tanpa memberikan penjelasan 
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mendalam bagaimana harapan dapat membuat penderita menunjukkan 

penyesuaian yang lebih baik terkait dengan penyakitnya karena terkait dengan 

tujuan penelitian untuk melihat korelasi antara disposisi harapan dengan konstruk 

psikologis lainnya.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pattison dan Lee (2011) mengenai 

“Hope Against Hope in Cancer at the End of Life” merupakan penelitian studi 

kasus pada keluarga pasien kanker hati yang menunjukkan penurunan dengan 

cepat hingga menuju kematian. Hasil temuan mengungkapkan bahwa transisi dari 

harapan untuk sembuh menuju harapan untuk menerima kematian, membuat 

penderita dan keluarga mampu menghadapi kenyataan secara lebih positif. 

Penelitian tersebut menunjukkan bagaiman proses reframing harapan dalam 

situasi klinis berdasarkan teori harapan, serta pentingnya pengetahuan mengenai 

harapan, coping, spiritualitas dan religiusitas, khususnya di akhir hidup penderita. 

Subjek penelitian adalah keluarga dari penderita penyakit terminal dan bukan 

penderita sendiri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Westburg & Guindon 

(2004) mengenai “Hope, Attitudes, Emotions, and Expectations in Healthcare 

Providers of Services to Patients Infected with HIV” pun ditujukan pada penyedia 

jasa kesehatan dan bukan penderita. Penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya kebanyakan ditujukan bagi keluarga ataupun caregiver pasien 

paliatif.  

Penelitian mengenai intervensi berbasis harapan pada penderita Diabetes 

Mellitus tipe 2 juga sulit penulis temukan. Penelitian dari Koehn dan Sherry 

(2012) mengenai “Hope-Focused Intervention in Substance Abuse Counselling” 

mengungkapkan hasil bahwa intervensi berbasis harapan dapat digunakan untuk 



16 
 

membantu pecandu Napza untuk memiliki harapan pulih dan menjalani kehidupan 

secara positif. Penelitian lain dari Ho, dkk. (2012) mengenai “Hope-Based 

Intervention for Individuals Susceptible to Colorectal Cancer: A Pilot Study” 

menyebutkan bahwa program intervensi berbasis harapan terbukti efektif 

meningkatkan level harapan dan menurunkan psikopatologi pada penderita kanker 

kolorektal. Penelitian tersebut dilakukan pada 22 orang partisipan dengan metode 

pre-post intervention dimana intervensi ditujukan pada penderita kanker. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

efektivitas intervensi berbasis harapan (hope-based intervention) untuk 

menurunkan stres dan meningkatkan harapan serta subjective well-being pada 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Mengetahui efektivitas hope-based intervention untuk menurunkan stres  

pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 

1.4.2. Mengetahui efektivitas hope-based intervention untuk meningkatkan   

harapan pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 

1.4.2. Mengetahui efektivitas hope-based intervention untuk meningkatkan 

harapan pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2 

 

 

 

 



17 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi intervensi 

bagi penderita Diabetes Mellitus tipe 2 untuk menurunkan stres serta 

meningkatkan harapan dan subjective well-being.  

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuat stres penderita Diabetes 

Mellitus tipe 2 menurun serta harapan dan subjective well-being 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2 meningkat. 

2. Menjadi bahan informasi bagi semua pembaca mengenai program, 

materi, metode, maupun teknik yang digunakan dalam hope-based 

intervention untuk menurunkan stres serta meningkatkan harapan dan 

subjective well-being pada penderita Diabetes Mellitus tipe 2.


