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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya 

peningkatan kadar gula dalam darah disertai dengan pengeluaran kadar glokusa 

pada urine.  Menurut Sugondo (2009) diabetes mellitus terjadi jika didalam tubuh 

tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah 

tetap normal. Diabetes mellitus merupakan keadaan hiperglikemik kronik disertai 

berbagai kelainan metabolik  akibat gangguan hormonal, yang menimbulkan 

berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, dan pembuluh darah, disertai lesi 

pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron (Bilous, 

2002).  

Prevalensi penderita Diabetes mellitus semakin meningkat dari tahun 

ketahun.WHO memprediksikan jumlah penderita diabetes di dunia akan semakin 

meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penderita 

diabetes di Indonesia diprediksikan akan semakin meningkat. Data WHO 

menyebutkan bahwa pada tahun 2004 jumlah penderita diabetes  di Indonesia 

mencapai 8.426.000 penderita dan pada tahun 2030 diprediksi jumlah penderita 

diabetes di Indonesia mencapai 21.257.000. Berdasarkan data International 

Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2014, Indonesia menempati urutan kelima 

jumlah penderita diabetes setelah negara Cina, India, America dan Brazil. Gambar 

1 menunjukkan data 10 besar negara dengan penderita diabetes terbanyak.  
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Gambar 1. Grafik Data 10 Negara Kasus Diabetes Terbanyak. 

Berdasarkan data profil kesehatan propinsi Jawa Tengah tahun 2012 

diketahui bahwa penderita diabetes mellitus sebanyak 201.036. Ditingkat kota 

Surakarta pada tahun 2011 prevalensi penderita diabetes mellitus  diperoleh angka 

sebesar 8.236 per 100.000 penduduk. Kasus yang ditemukan pada tahun 2010 

adalah 5.444 per 100.000. Berdasarkan data tersebut jumlah penderita diabetes 

mellitus meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pola 

penyakit masyarakat telah bergeser kearah pola  penyakit degenerative (Profil 

kesehatan kota Surakarta Tahun 2011). Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 dikota Surakarta penyakit diabetes mellitus 

menduduki peringkat kedua dari sepuluh penyakit tidak menular setelah stroke.  

Adapun kunjungan penderita diabetes mellitus tipe 2 di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta baik rawat jalan maupun rawat inap pada Tahun 2014 

sebagaimana terdapat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah kunjungan diabetes mellitus 

RS PKU Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 

 

Kelompok 

umur 

Rawat Jalan Rawat Inap 
% 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

< 40  10 6 3 3 7,59 

41-45 1 3 4 3 3,79 

46-50 9 5 4 5 7,93 

51-55 11 16 11 16 18,62 

56-60 16 21 11 8 19,31 

61-65 19 10 6 14 16,90 

66-70 8 20 4 10 14,48 

>70 8 8 8 9 11,38 

Jumlah 82 89 51 68 100 

Jumlah Rajal/ 

Ranap 171 119   

Jumlah Total 290   

Sumber : Data rekam medis RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui jumlah penderita diabetes 

mellitus perempuan  lebih banyak dibandingkan penderita laki-laki. Distribusi 

umur penderita yang terbanyak adalah 51-55 tahun sebesar 18,62%, usia 56 – 60 

tahun 19,31 %, usia 61-65 tahun sebanyak 16,90% dan 66-70 tahun sebanyak 

14,48% . 

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang tidak dapat 

disembuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi penyakit agar 

tidak bertambah parah adalah dengan melakukan pengelolaan diri dan pengelolaan 

penyakit secara tepat.  Pengelolaan diri adalah keterlibatan penderita dalam 

seluruh aspek penyakit dan implikasinya termasuk dalam hal ini pengelolaan 

medis, perubahan dalam peran sosial dan pekerjaan serta coping (Taylor, 2006).  

Dalam pengelolaan penyakit diabetes mellitus, berbagai treatment harus 

dijalani agar kondisi fisik tetap stabil dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi 
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penyakit, antara lain : latihan jasmani, terapi insulin, pemeliharaan kaki, dan 

pengaturan pola makan (Orland, 1995). Menurut Corwin (2000) tujuan 

pengobatan diabetes mellitus adalah secara konsisten menormalkan kadar glukosa 

darah dengan variasi minimum.  

Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai cara yang masing masing 

disesuaikan secara individual, antara lain : (1) Terapi insulin, penderita diabetes 

mellitus tipe I memerlukan terapi insulin. Pemberian insulin biasanya diberikan 

melalui penyuntikan subkutis 3 sampai 4 kali sehari setelah kadar glukosa darah 

basal diukur. Penderita diabetes mellitus tipe II kemungkinan terjadi defisiensi 

pelepasan insulin atau insulin yang dihasilkan kurang efektif karena mengalami 

sedikit perubahan. Pengidap diabetes mellitus tipe II dapat diobati dengan obat - 

obatan hipoglikemik oral. Obat-obatan ini dapat digunakan secara efektif hanya 

apabila individu memperlihatkan sekresi insulin. Obat-obatan ini bekerja dengan 

merangsang sel-sel beta pankreas untuk meningkatkan pelepasan insulin dan 

meningkatkan kepekaan reseptor insulin sel. (2) Pendidikan dan kepatuhan diit, 

kepatuhan diit adalah komponen penting lain pada penderita diabetes mellitus tipe 

I dan II. Rencana diit diabetes dihitung secara individual bergantung pada 

pertumbuhan rencana penurunan berat dan tingkat aktivitas. Distribusi kalori 

biasanya 50-60% dari karbohidrat kompleks,    20 % dari protein, dan 30 % dari 

lemak. Diit juga mencakup serat, vitamin dan mineral. Sebagian pasien Diabetes 

tipe II mengalami pemulihan kadar glokusa darah mendekati normal hanya 

dengan intervensi diit karena adanya peran faktor kegemukan. (3) Program olah 

raga, program olah raga sangat diperlukan terutama pada penderita diabetes tipe 
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II. Olah raga digabung dengan pembatasan diit, akan mendorong penurunan berat 

dan dapat meningkatkan kepekaan insulin.  

Penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk melakukan latihan jasmani  

secara teratur 3 sampai 4 kali seminggu selama 30 menit yang sifatnya CRIPE 

(Continues, Rytmical, Interval, Proggresive, Endurance Training). Latihan 

dilakukan secara terus menerus, otot-otot berkonstraksi dan relaksasi secara 

teratur, berselang-seling antara gerak cepat dan lambat, berangsur-angsur dari 

sedikit ke latihan yang lebih berat secara bertahap dan bertahan dalam waktu 

tertentu (Arif  dkk, 2000). Dengan berolahraga senam secara teratur akan bisa 

memberikan perbaikan dalam kesegaran jasmani. Hal ini karena gerakan dalam 

senam bisa memperbaiki system kardiovaskular, pernafasan / respirasi, sampai 

dengan pengontrolan kadar gula darah sehingga penderita merasakan tubuhnya 

jauh lebih fit daripada sebelumnya. Selain itu juga bisa menghilangkan kecemasan 

penderita terhadap penyakit yang dideritanya dan akan meningkatkan kepercayaan 

dirinya untuk bisa sembuh. 

Proses perjalanan penyakit diabetes mellitus dalam jangka panjang dapat 

menimbulkan masalah –masalah lain seperti penyempitan pembuluh darah, 

kerusakan ginjal, kerusakan syaraf mata dan berbagai macam infeksi, akibatnya 

penderita akan semakin merasa khawatir.  Menurut Wysocki dan Buckloh (dalam 

Prawitasari, 2012) salah satu yang sangat perlu dipertimbangkan dalam 

pengelolaan diri pada penderita diabetes mellitus  adalah faktor psikologis.  

Pada dasarnya setiap individu membutuhkan wellbeing dalam 

kehidupannya, demikian pula pada penderita diabetes mellitus. Ketika individu 
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terdiagnosa diabetes mellitus, mau tidak mau individu akan mengalami gangguan 

atau perubahan dalam pola hidupnya. Perubahan – perubahan yang terjadi pada 

penderita diabetes mellitus terkait dengan pengaturan pola makan, pengobatan 

maupun aktivitas sehari – hari. Semua hal tersebut tergantung pada kemampuan 

individu untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan penyakitnya serta 

ketrampilan individu dalam mempertahankan keseimbangan hidup.  

Kondisi penyakit dan perubahan gaya hidup penderita diabetes mellitus 

seringkali menimbulkan gangguan psikologis yang mengakibatkan kesehatan 

mental individu menjadi terganggu, antara lain individu bisa mengalami tekanan, 

stress, putus asa dimana hal tersebut dapat memperburuk kondisi penyakitnya. 

Ketika individu dihadapkan pada situasi yang tertekan, maka akan dapat  

menimbulkan stress. Respon stress dapat meningkatkan hormon adrenalin yang 

akhirnya dapat mengubah cadangan glikogen di dalam hati menjadi glukosa. 

Kadar glukosa darah yang tinggi  secara terus menerus dapat menyebabkan 

munculnya komplikasi  dari diabetes (Discovery Health, 2004).  

Gangguan emosi akan menganggu fungsi fisik atau kesehatan individu 

secara umum dan dapat berpengaruh pada proses sosialisasi individu (Sarafino, 

1997). Menurut WHO (2001) kesehatan mental yang positif adalah suatu keadaan 

wellbeing dimana individu menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi 

tekanan normal dari kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, dan 

mampu memberikan kontribusi yang nyata pada dirinya maupun komunitasnya 

(Huppert, 2009). Psychological wellbeing perlu dimiliki  oleh  penderita  diabetes 

mellitus  karena dapat mengurangi terjadinya resiko komplikasi, seperti yang 
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dikemukakan  oleh  Sundberg  (2007) bahwa sistem pikiran (psikologis) berkaitan 

dengan keadaan tubuh (sistem biologis) yang artinya kesehatan dalam tubuh 

seseorang dipengaruhi oleh pikiran maupun lingkungan, pikiran yang positif dan  

lingkungan  yang  mendukung  akan membuat kesehatan seseorang menjadi lebih 

baik.  

Ryff (1995) mendefinisikan psychological wellbeing  sebagai pencapaian 

penuh dari potensi psikologis individu dan suatu keadaan ketika individu dapat 

menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, 

mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang 

mandiri, mampu mengendalikan lingkungan dan terus tumbuh secara personal.   

Psychological wellbeing tidak dimiliki individu jika mengalami disfungsi 

psikologis atau disfungsi kesehatan yang ditimbulkan oleh suatu penyakit (Fava 

dan Ruini, 2003).   

Hasil interview yang dilakukan kepada penderita diabetes RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, diperoleh informasi bahwa penyakit yang dialami saat 

ini membawa perubahan yang besar dalam kebiasaan hidup sehari – hari. Keluhan 

yang disampaikan oleh salah satu penderita : 

“ Setelah dinyatakan sakit dm saya tidak bisa lagi bebas seperti 

sebelumnya, karena makannya harus diatur, tidak boleh minum 

manis-manis, harus diit supaya gulanya tidak tinggi, harus minum 

obat terus, harus periksa rutin. Tapi ya .... bagaimana lagi... jadi 

tidak bebas sekarang, banyak aturan”, 

 

Perubahan  fisik dialami penderita diabetes mellitus, penderita menjadi 

cepat lelah, sering buang air kecil, sering merasa lemas, berat badan menurun. 

Secara psikologis penderita menjadi sedih, gelisah,  khawatir akan mengalami 
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komplikasi penyakit, tidak percaya diri,  takut makan, mudah tersinggung. 

Keluhan lain yang disampaikan penderita : 

“ kondisi fisik saya tidak seperti dulu, sebelum sakit saya masih 

bisa nyambi bekerja ditempat lain, tapi sekarang sudah tidak bisa 

saya lalukan lagi karena cepat lelah, sekarang tidak ada 

pemasukan tambahan lagi....kadang saya sedih tidak bisa seperti 

dulu.....teman – teman saya banyak yang sakit komplikasi...saya 

jadi takut”.  

 

Penderita harus rutin berobat, hal tersebut sering kali pula menimbulkan 

permasalahan antara lain : masalah keuangan dan dukungan dari keluarga pada 

saat mendampingi berobat maupun beraktivitas yang lain.  Situasi tersebut 

menyebabkan penderita merasa tidak nyaman dan psychological wellbeingnya 

menjadi terganggu. 

Adanya perubahan kondisi individu penderita diabetes mellitus, dimana 

mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik maupun psikologis seringkali 

menimbulkan gejala-gejala negatif. Berubahnya kebiasaan dan pola hidup penderita  

diabetes mellitus untuk dapat berkompromi dengan penyakitnya sering kali tidak 

dengan mudah dapat dilakukan. Kebiasaan masyarakat modern yang serba cepat, serba 

mudah, tanpa disadari telah menggeser sebagian nilai-nilai kehidupan, dampak dari hal-

hal tersebut biasanya cenderung merasa tidak berdaya, merasa terasing, menyalahkan 

diri sendiri, menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan tuhan.  

Manusia modern sepertinya sudah kehilangan sesuatu yang hakiki, 

khususnya kehilangan makna dan tujuan hidup (Sabri, 1997). Rasa tidak berarti 

atau kehampaan dalam hidup, suatu keterasingan, suatu ketiadaan akan arti hidup 
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yang dialami penderita diabetes mellitus, pada gilirannya akan mempengaruhi 

psychological wellbeing penderita.  

Dalam manajemen diabetes mellitus tercermin dalam ruang lingkup 

asuhan mencakup dimensi fisik, psikologis, spiritual, social dan lingkungan serta 

melibatkan tidak hanya perawat dan pasien tetapi juga keluarga dan orang 

terdekatnya (Dunning, 2009). North American Nursing Diagnosis Ascociation    

(NANDA) pada pengantar taksonominya yang terbaru menyatakan bahwa respon 

individu terhadap masalah kesehatan atau proses tumbuh kembang bersifat 

holistic, tidak hanya respon secara fisik tetapi juga psikologis, social dan spiritual 

(Herdman, 2012). Dimensi spiritual sebagai salah satu bagian dari system 

kehidupan manusia memiliki korelasi dengan kesehatan fisik maupun emosional. 

Konsep spiritualitas akan memberikan kerangka berpikir bagi individu dalam 

menghadapi berbagai masalah kesehatan yang dialami. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hames (2010) terdapat suatu korelasi positif antara kepercayaan 

kepada tuhan, kepuasan hidup serta perilaku pemeliharaan kesehatan. Jika 

korelasi positif ini dihubungkan dengan  kondisi kronis seperti diabetes mellitus 

maka akan tercapai status kesehatan yang lebih baik  dan berbagai parameter 

fisiologis penderita diabetes mellitus (Gavin dan Wright, 2007). Integritas 

spiritual yang baik akan mengarahkan individu kepada suatu kesadaran akan 

adanya kekuatan Tuhan yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, serta 

kesadaran terhadap adanya makna positif yang akan diperoleh dari setiap 

fenomena. Kesadaran inilah yang kemudian akan menimbulkan kondisi 
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emosional yang  stabil  dan  bermanifestasi  sebagai  perilaku  yang  positif  

(Newlin,  2003).  

Kecenderungan manusia untuk kembali memberi tempat pada dimensi 

spiritualitas terlihat dihampir segenap aktivitas kehidupan, termasuk didalamnya 

kegiatan psikoterapi. Salah satu aliran psikologi yang memberikan ruang pada 

dimensi spiritual adalah transpersonal. Menurut Frances Vaughan (1993) , salah 

satu asumsi yang mendasari psikoterapi transpersonal  adalah setiap manusia 

memiliki gerakan untuk pertumbuhan spiritual, kapasitas untuk belajar dan 

tumbuh sepanjang hidup, dan proses ini dapat difasilitasi oleh psikoterapi. 

Landasan psikoterapi transpersonal adalah bagaimana memandang klien sebagai 

makhluk yang mempunyai potensi kesadaran spiritual, dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari keseluruhan semesta. Sejumlah terapis transpersonal 

telah membuktikan anggapan ini. Segall (2005) misalnya, mengeksplorasi konsep 

dan teknik mindfulness (meditasi dari budhisme) bagi pengembangan diri dalam 

psikoterapi pada konteks psikologi klinis Barat. Miller (2013) menginformasikan 

riset klinis  dan standar praktek pada intervensi yang berorientasi spiritual, seperti 

mindfulness, forgiveness dan cognitive behavioural therapy disesuaikan dengan 

keyakinan spiritual dan agama klien. 

Bentuk – bentuk intervensi untuk meningkatkan psychological wellbeing 

dapat dilakukan melalui psikoterapi baik secara individual maupun kelompok. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pemberian intervensi 

psikologis dapat meningkatkan  psychological wellbeing dengan metode terapi 

kognitif (Fava dan Ruini, 2003). Salah satu bentuk intervensi psikologis untuk 
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meningkatkan psychological wellbeing adalah latihan mindfulness. Sebuah 

penelitian tentang mindfulness dan psychological wellbeing yang dilakukan oleh 

Brown dan Ryan (2003) dengan tujuan untuk mengetahui peran kesadaran dalam 

kesejahteraan psikologis pada penderita kanker. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kenaikan kesadaran dari waktu ke waktu berhubungan dengan penurunan 

gangguan mood dan stres pada penderita kanker. Dewi (2012) melakukan 

penelitian dengan tema berbasis mindfulness terhadap peningkatan kesejahteraan 

psikologis pada orang dengan HIV / AIDS (ODHA). Subjek penelitian adalah 

penderita HIV/ AIDS di LSM Victory Plus Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis penderita HIV/ AIDS melalui 

manajemen distress berbasis mindfulness. 

Greenberg (1999) menjelaskan bahwa pelatihan mindfulness menekankan 

pada pemfokusan perhatian pada peristiwa kekinian (peristiwa yang terjadi disini 

dan sekarang). Fokus perhatiannya pada what – is (apa), menjauhkan focus 

perhatian pada what if (bagaimana jika), atau if only (seandainya jika). Tujuan 

mindfulness untuk meningkatkan kemampuan seseorang sehingga  tetap terlibat 

dalam peristiwa kekinian tanpa memberikan penilaian. Terdapat tiga hal yang 

berperan bagaimana mindfulness dapat mengatasi gejala fisik dan psikis antara 

lain (1) intention, yaitu berkaitan dengan pentingnya penetapan tujuan. Menurut 

Zinn (2012) pentuan tujuan menjadikan sesuatu mungkin untuk dicapai dan tujuan 

akan mengingatkan seseorang akan maksudnya dalam melakukan mindfulness. (2) 

attention, yaitu berkaitan dengan pengamatan terhadap peritiwa kekinian, 

pengalaman internal dan eksternal. Dalam wilayah psikologi hal tersebut menjadi 
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hal yang penting dalam proses penyembuhan. (3) attitude, yaitu berkaitan dengan 

cara dalam melakukan mindfulness, yaitu tanpa banyak melakukan evaluasi atau 

penilaian, penuh penerimaan, kebaikan, keterbukaan meskipun apa yang terjadi 

adalah diluar keinginan seseorang (Shapiro, 2006). Germer (2005) menjelaskan 

tiga elemen penting dalam praktek mindfulnes, yaitu : (1) kesadaran, (2) 

pengalaman saat ini, (3) dengan penerimaan. Kesadaran yang muncul untuk 

meningkatkan wellbeing lebih lanjut dijelaskan oleh Mace (2008) bahwa individu 

yang secara konsisten melakukan latihan mindfulness menunjukkan adanya 

perubahan kesadaran dari waktu kewaktu serta peningkatan psychological 

wellbeing.  

Berdasarkan uraian  di atas dapat difahami bahwa memiliki ketrampilan 

latihan mindfulness dengan pendekatan spiritual diharapkan akan dapat membantu 

individu untuk menyadari dan menerima keadaan dirinya saat ini, dengan 

demikian individu tetap merasa nyaman dan bahagia meskipun menderita diabetes 

mellitus. Dasar pemilihan pelatihan ini antara lain : (1) penelitian sebelumnya 

menyatakan bahwa mindfulness efektif untuk meningkatkan psychological 

wellbeing; (2) Pendekatan spiritual memberikan dampak positif terhadap tercapai 

status kesehatan yang lebih baik  dan berbagai parameter fisiologis penderita 

diabetes mellitus sehingga menimbulkan kondisi emosional yang  stabil  dan  

bermanifestasi  sebagai  perilaku  yang  positif penderita diabetes mellitus tipe 2.  

  



 
 

13 
 

B. Rumusan Masalah 

Apakah pelatihan mindfulness dengan pendekatan spiritual dan senam diabetes 

mellitus efektif untuk meningkatkan psychological wellbeing pada penderita 

diabetes mellitus tipe 2 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektifitas pelatihan mindfulness dengan pendekatan 

spiritual terhadap psychological weellbeing  pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2. 

2. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan senam diabetes mellitus terhadap 

psychological wellbeing pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

3. Untuk membandingkan efektivitas intervensi pelatihan mindfulness dengan 

pendekatan spiritual dengan senam terhadap peningkatan psychological 

wellbeing pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai psychological wellbeing telah banyak dilakukan oleh 

para peneliti baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  

 Penelitian tentang  monitoring psychological wellbeing pada pasien 

diabetes rawat jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah 

pemantauan dan pembahasan mengenai kesejahteraan  psikologis pada pasien 

rawat jalan dengan diabetes meningkatkan suasana hati, kontrol glikemik, dan 

evaluasi pasien dari kualitas perawatan diabetes. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa monitoring rutin terhadap  psychological wellbeing  sebagai bagian dari 
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perawatan diabetes rawat jalan memiliki efek menguntungkan pada suasana hati 

pasien (Pouwer F et al, 2010).   

 Penelitian tentang psychological wellbeing terhadap penyakit jantung 

koroner. Tujuan pada penelitian ini untuk  mengkaji hubungan dua aspek 

psychological wellbeing (vitalitas emosional dan optimisme) terhadap penyakit 

jantung koroner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kondisi psychological 

wellbeing yang positif  secara konsisten menurunkan risiko kejadian penyakit 

jantung koroner yang sebanding pada pria dan wanita (Boehm et al,2011).   

Sebuah penelitian tentang mindfulness dan psychological wellbeing yang 

dilakukan oleh Brown dan Ryan (2003) dengan judul “The benefits of being 

present: mindfulness and its role in psychological well-being”. Tujuan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kesadaran dalam kesejahteraan 

psikologis pada penderita kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 

kesadaran dari waktu ke waktu berhubungan dengan penurunan gangguan mood 

dan stres pada penderita kanker.  

Penelitian dengan tema Improving Diabetes Management with 

Mindfulness-based Stress Reduction”,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah meditasi kesadaran diri bisa membantu pasien lebih baik dalam mengelola 

penyakit diabetes. Penelitian dilakukan terhadap 38 orang pasien.  diperoleh hasil 

bahwa meditasi kesadaran diri  adalah metode yang aman dan efektif untuk 

membantu penderita lebih baik dalam mengelola kondisi penyakit diabetes dan 

meningkatkan  kesehatan mental penderita (Whiterbird et al, 2014).  
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 Penelitian lain dengan judul “Sustained Effect of a Mindfulness Base 

Stress Reduction Intervention in Type 2 Diabetic Patient “. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak jangka panjang intervensi 

Mindfulness Base Stress Reduction terhadap tekanan psikologis pada penderita 

diabetes mellitus tipe 2. Intervensi mindfulness practice dilakukan selama 8 

minggu dengan pertemuan 1 minggu sekali, kemudian dilakukan booster session 

setelah 6 bulan intervensi.  Hasil follow up satu tahun diperoleh tingkat depresi 

yang rendah dan status kesehatan yang meningkat (Hartman et al,2012).  

 Penelitian meta analisis tentang latihan mindfulness terhadap pasien –

pasien yang didiagnosa penyakit fybromyalgia, jantung dan pembuluh darah, 

kanker, depresi, sakit kronis, kecemasan, obesitas, gangguan makan diketahui 

bahwa latihan  minfullness bermanfaat dalam mengatasi permasalahan- 

permasalahan psikis dan fisik (Grossman et al,2004).  

Penelitian yang berjudul “Mindfulness Intervention for People with 

Diabetes and Coronary Heart Disease” dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh mindfulness practice terhadap penderita diabetes dan jantung koroner,  

menunjukkan  bahwa mindfulness practice meningkatkan kesehatan  jangka 

panjang, untuk mendapatkan kembali rasa keseimbangan, memungkinkan untuk 

menerima keterbatasan dan fokus pada apa yang dicapai di masa sekarang 

daripada mengkhawatirkan tentang masa lalu atau apa yang mungkin tidak dapat 

dilakukan di masa depan. Mindfulness practice menyebabkan peningkatan 

kualitas tidur, relaksasi yang lebih besar, dan lebih-menerima kondisi penyakit 

dan pengalaman penyakit (Keyworth et al, 2014).  
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 Penelitian tentang psychological wellbeing pada penderita diabetes tipe 2 

dilakukan oleh Sukmayanti (2009), dengan tema “Pengaruh Meditasi Relaksasi 

Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 “. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menguji pengaruh meditasi 

relaksasi spirit terhadap kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2.   

Penelitian yang lain dilakukan oleh Afandi (2007) mengenai pelatihan 

meditasi mindfulness terhadap penurunan tingkat kecemasan yang dilakukan 

terhadap siswa-siswi survivor gempa Yogyakarta tahun 2007. Tujuan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh meditasi mindfulness terhadap 

penurunan tingkat kecemasan siswa kelas III SMA Negeri I Pleret yang menjadi 

survivor gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2007. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya penurunan tingkat kecemasan pada Subjek yang mendapatkan pelatihan  

meditasi mindfulnesss. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Meidiana (2014) dengan tema 

Mindfulness dengan pendekatan spiritual pada pasien skizoprenia dengan risiko 

perilaku kekerasan, melaporkan bahwa  setelah dilakukan intervensi,  klien dapat 

menenangkan hati, mengontrol marah dan berlatih secara mandiri. Mindfulness 

dengan pendekatan spiritual dapat menurunkan resiko perilaku kekerasan pada 

pasien skizofrenia dengan memberikan efek menenangkan karena mindfulness dan 

spiritualitas dapat mengontrol emosi pada klien. 

 Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan,  meskipun 

terdapat persamaan dengan  penelitian penelitian sebelumnya, tetapi penelitian ini 
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berbeda dengan penelitian sebelumnya meliputi teori, alat ukur, subjek dan 

intervensi. Tema penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya 

yang membahas mindfulness sebagai variabel bebas dan psychological wellbeing 

sebagai variable tergantung. Teori yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teori mindfulness yang dikemukakan oleh Jon Kabat – Zinn (2012)  

dan psychological wellbeing yang dikemukakan oleh Ryff dan Singer (2008).  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis 

dalam pengembangan disiplin ilmu psikologi : 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan data-data 

empiris utuk kepentingan akademis, khususnya mengenai mindfulness dengan 

pendekatan spiritual untuk meningkatkan psychological wellbeing pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi praktisi/ psikolog bahwa mindfulness dengan pendekatan spiritual  

dapat dijadikan salah satu alternative intervensi untuk meningkatkan 

psychological wellbeing pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

b. Bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 bahwa pelatihan ini dapat 

memperkuat sumber daya internal dan meningkatkan kemampuan individu 

untuk mengakses sumber daya tersebut sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan psychological wellbeing. 

 


