
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN 
PERILAKU DISTRES PADA PASIEN DIABETES

 DI RUMAH SAKIT MOEWARDI

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan

Oleh:

DEWI KUSUMA WARDANI
J 210 130 048

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017



i



ii



iii



1

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PERILAKU DISTRES 
PADA PASIEN DIABETES DI RUMAH SAKIT MOEWARDI

Abstrak
Penyakit diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronik yang akan diderita selama 

seumur hidup, sehingga membuat pasien diabetes mengalami depresi. Depresi pada penderita 
diabetes melitus akan mengakibatkan buruknya kontrol gula darah, kurangnya dukungan dari 
keluarga, serta rasa khawatir terjadinya komplikasi diabetes Penderita diabetes yang mengalami 
depresi akan memunculkan beberapa respon, salah satunya adalah respon perilaku. Sehingga 
diperlukan dukungan dari keluarga untuk mencegah timbulnya stres yang berkepanjangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku 
distres pada pasien diabetes di RSUD Dr. Moewardi. Desain penelitian ini menggunakan desain 
deskriptive corelative. Populasi penelitian adalah pasien DM yang menjalani rawat jalan di 
Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling dengan sampel sebanyak 41 pasien. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner Hensarling Diabetes Family Support Scale (HDFSS) dan Diabetes Distress Scale 
(DDS). Data penelitian dianalisa menggunakan uji correlation pearson product moment, dengan 
nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,776 dengan taraf signifikansi (p-value= 0,002). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku distres pada 
pasien diabetes di RSUD Dr. Moewardi. Koefisien korelasi bernilai negatif yang menunjukkan 
bahwa dukungan keluarga dan perilaku distres berlawanan arah, sehingga dukungan keluarga yang 
tinggi mengakibatkan rendahnya perilaku distres. Sebaliknya, rendahnya dukungan keluarga 
mengakibatkan semakin tinggi perilaku distres.

Kata  kunci : perilaku distres, dukungan keluarga, diabetes melitus tipe 2

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that will be sustained over a lifetime, making 

the diabetic patients suffering from depression. Depression in patients with diabetes mellitus will 
result in poor blood sugar control, the lack of support from family, as well as the worry of 
complications of diabetes People with diabetes who are depressed will bring up some of the 
responses, one of which is a behavioral response. So, we need the support of the family to prevent 
the onset of prolonged stress. This study aims to determine the relationship between family support 
with behavioral distress in diabetic patients at Hospital Dr. Moewardi. The design of this study 
design deskriptive corelative. The study population was patients with diabetes who undergo 
outpatient Internal Medicine Polyclinic Hospital Dr. Moewardi. Sampling using purposive 
sampling with a sample of 41 patients. Collecting data using questionnaires Hensarling Diabetes 
Family Support Scale (HDFSS) and the Diabetes Distress Scale (DDS). Data were analyzed using 
Pearson product moment correlation test, with a correlation coefficient (r) of -0.776 with a 
significance level(p-value= 0.002). The study concluded that there is a relationship between family 
support with behavioral distress in diabetic patients at Hospital Dr. Moewardi. The correlation 
coefficient is negative which indicates that the support of family and behavioral distress in the 
opposite direction, so that a high family support resulted in poor behavior of distress. Conversely, 
low family support resulted in higher behavioral distress.

Keywords: distress behavior, family support, diabetes mellitus type 2

1. PENDAHULUAN

Penyakit kronis menjadi masalah kesehatan yang sangat serius dan dapat 

menyebabkan kematian terbesar di seluruh dunia, salah satunya adalah diabetes 
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melitus (DM). Diabetes melitus atau yang sering disebut kencing manis 

merupakan penyakit kronik yang akan diderita seumur hidup. Hal ini dipengaruhi 

oleh gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Diabetes melitus 

disebabkan oleh faktor genetik, pola hidup tidak sehat, dan pengaruh lingkungan 

(Dinkes Prov. Jateng, 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai angka 

kejadian DM tinggi. Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF) 

tahun 2014, bahwa penduduk Indonesia yang terdiagnosa penyakit DM sebanyak 

9,1 juta orang. Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia menduduki urutan 

ketujuh di dunia, dibandingkan data IDF tahun 2013 Indonesia menduduki urutan 

ke-5 di dunia dengan jumlah pendeita DM sebanyak 7,6 juta orang.

Prevalensi peningkatan penderita DM di Indonesia salah satunya di Provinsi 

Jawa Tengah yang mencapai 152.301 kasus. Salah satu Kota di Jawa Tengah 

dengan penderita DM tertinggi berada di Kota Surakarta mencapai 23.433 jiwa 

(Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). Tercatat pada tahun 2014 

penderita diabetes melitus di kota Surakarta mengalami peningkatan mencapai 

31.002 orang, dengan penderita DM tipe 1 berjumlah 1.957 orang dan 29.045 

orang untuk penderita DM tipe II (Dinkes Kota Surakarta, 2014).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Moewardi pada tanggal 05 

Desember 2016 didapatkan data jumlah pasien DM yang menjalani rawat jalan 

selama satu tahun terakhir, terhitung mulai bulan Desember 2015 sampai bulan 

November 2016 sejumlah 8.424 pasien yang terdiri dari 111 pasien untuk 

Diabetes Melitus tipe 1 dan 8.313 pasien dengan Diabetes Melitus tipe II. 

Kunjungan pasien Diabetes Melitus tipe 2 ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi pada tahun 2016 rata-rata berjumlah 600 

kunjungan setiap bulannya, baik pasien lama maupun pasien baru (Rekam Medik, 

2016).

Penderita diabetes melitus tipe 2 dituntut untuk merubah pola hidupnya 

menuju pola hidup sehat. Misalnya, harus menjaga pola makan dengan melakukan 

diet, rutin berolahraga, melakukan periksa rutin tiap bulan. Namun tidak semua 

individu mampu merubah pola hidupnya dalam waktu yang singkat. Perubahan 
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pola hidup dalam waktu yang singkat dapat membuat individu merasa rendah diri, 

stres bahkan depresi (American Association of Diabetes Educator [AADE], 

2014).

Mengelola keberhasilan hidup dengan kondisi penyakit kronis seperti DM 

tipe 1 maupun DM tipe 2 membutuhkan tugas yang sangat besar. Kebanyakan 

orang yang hidup dengan diabetes mengalami  depresi sehingga menjadi beban 

dalam hidupnya (Snouffer & Fisher, 2016). Penderita diabetes yang mengalami 

depresi akan memunculkan beberapa respon, salah satunya adalah respon perilaku 

(Safaria, 2009). Depresi pada penderita diabetes melitus akan mengakibatkan 

buruknya kontrol gula darah, kurangnya dukungan dari keluarga, serta rasa 

khawatir terjadinya komplikasi diabetes (Harista & Lisiswanti, 2015). 

Komplikasinya dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, kebutaan, gagal 

ginjal dan amputasi pada kaki (WHO, 2016). 

Hasil wawancara peneliti tanggal 12 Desember 2016 pada tujuh pasien 

diabetes melitus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, 

didapatkan tiga orang pasien mengungkapkan apabila kontrol ke poliklinik selalu 

ditemani oleh keluarga, empat pasien sering datang sendiri. Berikutnya dari tujuh 

pasien, tiga pasien mengungkapkan terbebani dengan kondisi penyakit yang 

dialaminya, dua diantanya mengatakan kewalahan dalam mengontrol kadar gula 

darah serta merasa kurang diperhatikan oleh keluarganya, serta dua orang lainnya 

berpikiran bahwa diabetes itu mengendalikan mereka, dan menuntut harus hidup 

sehat sehingga sudah tidak bisa sembarangan mengkonsumsi makanan.

Orang yang menderita diabetes harus disiplin terhadap pengobatannya 

sehingga membutuhkan seseorang yang memberikan dukungan dan 

mendengarkan dengan baik keluhan yang dirasakan oleh penderita. Dorongan, 

motivasi, bahkan sedikit humor dan simpati membantu untuk menangani perilaku 

distres sehari-hari (Wagner, 2016). Dukungan emosional dari orang terdekat 

sangat diperlukan penderita diabetes jadi diharapkan dapat menambah percaya diri 

dalam melakukan pengobatan (Mascott, 2015).

Dukungan emosional tersebut dapat didapat dari anggota keluarga yang 

merawat orang diabetes, termasuk dari orang tua dari anak-anak dan dukungan 
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dari saudara kandung (Snouffer & Fisher, 2016). Menurut Taylor (2006) dalam 

Yusra (2010) dukungan keluarga merupakan suatu pertolongan dari keluarga 

untuk memberikan kenyamanan fisik dan psikologis pada keadaan stres. 

Diharapkan dukungan yang diterima mampu menurunkan stres pada penderita 

diabetes mellitus.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Hubungan dukungan keluarga dengan perilaku distres pada pasien 

diabetes di Rumah Sakit Moewardi Surakarta”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan desain descriptive corelative yang digunakan untuk meneliti 

hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku distres. adapun rancangan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross sectional. Sampel diambil 

secara purposive sampling sejumlah 41 pasien di poliklinik penyakit dalam 

Rumah Sakit Moewardi. Kriteria sampel yang digunakan yaitu (1) pasien DM tipe 

2; (2) lama menderita DM <5 tahun; (3) berusia dewasa; (4) kooperatif; (5) tidak 

mengalami komplikasi.

Parameter dukungan keluarga menggunakan kuesioner Hensarling 

Diabetes Family Support Scale (HDFSS) yang dikembangkan oleh Hensarling 

pada tahun 2009. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan Pearson 

didapatkan hasil 19 butir pertanyaan valid (r>0,449) dari 29 pertanyaan. Uji 

reliabilitas menggunakan Alpha-Cronbach didapatkan nilai Alpha (0,879) hal ini 

lebih besar dibandingkan dengan r tabel, maka pertanyaan tersebut reliabel.

Alat ukur perilaku distres menggunakan kuesioner Diabetes Distress Scale 

(DDS) yang dikembangkan oleh Polonsky, et al pada tahun 2005. Hasil uji 

validitas dengan pearson menunjukkan 12 item pertanyaan valid (r>0,471). 

Sedangkan uji reliabilitas dengan Alpha-Cronbach didapatkan nilai Alpha (0,874), 

berarti pertanyaan tersebut reliabel.
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Pelaksanaan pengambilan data ini adalah pasien dijelaskan tujuan 

dilakukannya penelitian. Apabila sudah jelas kemudian diberikan informed 

consent untuk penandatanganan persetujuan menjadi responden. Setelah 

mendapatkan persetujuan dari responden, kemudian kuesioner HDFSS dan DDS 

dibagikan kepada responden untuk diisi secara lengkap. Selanjutnya kuesioner di 

kembalikan kepada peneliti untuk di koreksi apabila kuesioner ada jawaban ganda 

atau belum terisi untuk di perbaiki terlebih dahulu. Setelah kuesioner terisi 

lengkap, peneliti memberikan kode identitas responden pada kuesioner. Kemudian 

setiap jawaban responden diberikan skor, dilanjutkan memasukkan data dengan 

bantuan SPSS untuk dianalisis.

2.2 Analisis Data

Analisa data menggunakan analisa univariat dan analisis bivariat. Analisis 

univarait menejelaskan tentang jenis kelamin, usia, pekerjaan, lama manderita 

DM. Sedangkan analisis bivariat menerangkan hubungan dukungan keluarga 

dengan perilaku distres dengan menggunakan uji Corelation Pearson Product 

Moment.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Karakteristik Responden

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Responden
Distribusi RespondenVariabel Kategori Jumlah Persentase (%)

Jenis kelamin Laki-laki 
Perempuan 

13
28

31,7
68,3

Usia 30-50 tahun
51-65 tahun
<75 tahun

18
20
  3

43,9
48,8
  7,3

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Petani
Wiraswasta
PNS/ Pensiun

15
  7
16
  3

36,6
17,1
39,0
  7,3

Lama menderita 
DM

1-2 tahun
3-5 tahun

19
22

46,3
53,7
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Hasil analisis pada tabel 1 didapatkan distribusi responden menurut jenis 

kelamin menyatakan bahwa responden pada penelitian ini jumlah responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 13 orang (31,7%) dan reponden perempuan 

sebanyak 28 orang (68,3%).

Berdasarkan pada tabel 1 mengenai usia menunjukkan hasil responden yang 

berusia 30-50 tahun berjumlah 18 orang (43,9%), berusia 51-65 tahun sebanyak 

20 orang (48,8%), sedangkan yang berusia <75 tahun sejumlah 3 orang (7,3%).

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 1 menunjukkan hasil 

responden menjadi ibu rumah tangga sebanyak 15 orang (36,6%), petani 7 orang 

(17,1%), wiraswasta 16 orang (39,0%), dan PNS/ pensiunan 3 orang (7,3%), 

Distribusi responden berdasarkan lama menderita diabetes melitus pada 

tabel 1 menunjukkan bahwa lama responden menderita DM 1-2 tahun sebanyak 

19 orang (46,3%), dan lama menderita DM 3-5 tahun sejumlah 22 orang (53,7%).

3.1.2 Analisis Univariat 

3.1.2.1 Dukungan Keluarga

Data penelitian dukungan keluarga dinilai dengan 3 kategori yaitu dukungan 

keluarga baik dengan skor 1-26, dukungan keluarga cukup dengan skor 27-50, 

dukungan keluarga kurang dengan skor 51-76.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga
Kategori Frekuensi Persentase (%)
Kurang
Cukup
Baik  

  4
16
21

 9,8
39,0
51,2

Jumlah 41 100

Tabel 2 menunjukkan data banyak responden yang mendapat dukungan baik 

sebesar 21 responden (51,2%), dukungan keluarga cukup 16 responden (39,0%), 

dan dukungan keluarga kurang 4 responden (9,8%).

3.1.2.2 Perilaku Distres

Data penelitian perilaku distres dinilai dengan kategori yaitu perilaku distres 

rendah bila skor 1-16, perilaku distres sedang bila skor 17-32, dan perilaku distres 

tinggi bila skor 33-34 (Fisher, et al. 2008).
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Tabel 3 Distribusi Frekuensi Perilaku Distres
Kategori Frekuensi Persentase (%)
Rendah 
Sedang
Tinggi

  3
34
  4

 7,3
82,9
 9,8

Jumlah 41 100

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden mengalami perilaku distres 

sedang yaitu sebesar 34 responden (82,9%), perilaku distres rendah sebanyak 3 

responden (7,3%). Sedangkan perilaku distres tinggi sebanyak 4 responden 

(9,8%).

3.1.3 Analisis Bivariat

3.1.3.2 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Distres Pasien 

Diabetes 

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Pearson
Perilaku DistresDukungan 

Keluarga Rendah Sedang Tinggi 
Total 

Kurang 0 0 4 4
Cukup 0 16 0 16
Baik 3 18 0 21
Total 3 34 4 41

rhitung= - 0,776
p-value= 0,002
Keputusan = Ho ditolak

Tabulasi silang hubungan dukungan keluarga dengan perilaku distres 

menunjukkan pada responden dengan dukungan keluarga kurang memiliki 

perilaku distres yang tinggi. Pada responden dengan dukungan keluarga cukup 

terdapat 16 responden yang memiliki perilaku distres sedang. Pada responden 

dengan dukungan keluarga yang baik terdapat 3 responden berperilaku distres 

rendah dan 18 responden dengan perilaku distres sedang. Berdasarkan tabulasi 

tersebut menunjukkan bahwa semakin baik dukungan keluarga maka perilaku 

distresnya semakin rendah.

Hasil uji korelasi product moment diperoleh nilai rhitung sebesar -0,776 

dengan tingkat signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05 (0,002<0,05) maka 

keputusan uji adalah H0 ditolak yang bermakna bahwa hipotesis penelitian yang 

menyatakan ada  hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku disres pada 

pasien diabetes di Rumah Sakit Dr. Moewardi adapaj diterima..
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Nilai koefisien korelasi bernilai negative (-0,776) yang berarti hubungan 

dukungan keluarga dan perilaku distres adalah berlawanan arah, sehingga 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku 

distres pada pasien diabetes di Rumah Sakit Moewardi, dimana semakin baik 

dukungan keluarga maka perillaku distresnya semakin rendah.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Karakteristik Responden

Hasil analisis menunjukkan jumlah pasien diabetes melitus pada perempuan 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Diabetes melitus tipe 2, perempuan lebih 

berisiko mengidap penyakit diabetes dibandingkan laki-laki. Predisposisi genetik 

yang kuat dan faktor lingkungan yang nyata dapat menyebabkan diabetes melitus 

tipe 2 (Corwin, 2009).

Usia pendeita DM paling banyak pada usia 51-65 tahun. Menurut Smeltzer 

& Bare (2006), Diabetes melitus tipe 2 merupakan jenis DM yang paling banyak 

yaitu sekitar 90-95% dari semua penderita diabetes dan banyak terjadi pada usia 

dewasa diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan resistensi insulin pada diabetes melitus 

tipe 2 cenderung meningkat pada lansia (40-65 tahun), disamping adanya riwayat 

obesitas dan adanya faktor keturunan. 

Responden dalam penelitian ini banyak yang bekerja sebagai wiraswasta, 

tentunya akan menyita waktu seseorang untuk beristirahat dan akan meningkatkan 

risiko terjadinya penyakit. Seseorang yang sering bekerja sering melupakan waktu 

beristirahat dan kurang memperhatikan kesehatannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama menderita diabetes tersingkat 

adalah 1 tahun. Rata-rata lama responden menderita diabetes tipe 2 selama dalam 

rentang waktu 3-5 tahun. Berdasarkan penelitian Irfan & Wibowo (2015) bahwa 

yang baru mengalami diabetes selama 1 tahun cara mekanisme koping atau 

beradaptasi mereka masih sangat rendah. Karena belum terbiasa hidup sehat 

seperti yang dianjurkan pada penderita diabetes.

3.2.2 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Distres

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan (bermakna) antara dukungan keluarga dengan perilaku distres pada 
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pasien diabetes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, analisa data 

diperoleh dengan menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson dengan 

bantuan Statistic Product and Service Solution (SPSS) 20,0 for Windows dengan 

nilai r = -0,776 dan p-value 0,002 (0,002 < 0,05).

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dengan perilaku distres 

pada pasien diabetes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi mempunyai 

hubungan yang kuat dan bernilai negatif (-) atau berlawanan arah. Artinya 

semakin tinggi tingkat dukungan keluarga maka semakin rendah perilaku distres 

pada pasien diabetes, sebaliknya semakin rendah tingkat dukungan keluarga maka 

semakin tinggi perilaku distres pada pasien diabetes.

Individu yang mengalami diabetes melitus dalam mengendalikan keadaan 

hiperglikemi diperlukan perubahan pola hidup dan diet. Namun hal ini bagi 

penderita diabetes yang masih awal sangat sulit dilakukan karena selama 

berpuluh-puluh tahun yang lalu kebiasaan yang telah mereka lakukan harus 

dirubah menuju perubahan pola hidup yang sehat. Bagi pasien diabetes yang 

menjalani perubahan polah hidup sehat secara singkat bukanlah hal yang mudah 

dan membuat individu akan merasa stres bahkan depresi (Smeltzer & Bare, 2006).

Penderita diabetes yang mengalami depresi akan memunculkan beberapa 

respon, salah satunya adalah respon perilaku. Respon perilaku yang tampak 

seperti perilaku menarik diri, menurunnya kepatuhan pasien dalam melakukan 

diet, menurunnya kepatuhan dalam minum obat, dan monitoring gula darah. Hal 

ini menyebabkan diabetes tidak terkontrol (Safaria, 2009). Seperti halnya pada 

penelitian Harista & Lisiswanti (2015) bahwa deperesi pada penderita diabetes 

melitus akan mengakibatkan kadar gula darah meningkat, kurangnya dukungan 

keluarga, serta rasa khawatir terjadinya komplikasi jangka panjang pada diabetes 

(Harista & Lisiswanti, 2015). 

Komplikasi akibat diabetes seperti kebutaan, penyakit ginjal dan amputasi 

menjadikan kualitas hidup penderita diabetes menurun karena hidupnya harus 

bergantung terhadap orang lain. Peningkatan penderita diabetes disebabkan oleh 

tingkat pemulihan yang rendah dan tingkat kekambuhan tinggi, hal ini 

dikarenakan kurangnya dukungan dan pengetahuan penderita tentang cara 

pengendalian penyakit diabetes melitus (Muhlisin, dkk. 2015).
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Berdasarkan hasil penelitian pada aspek perilaku terlihat bahwa hampir 

seluruh responden berada pada kategori sedang. Artinya bahwa sebagian besar 

penderita diabetes melitus mengalami distres yang sedang dalam melakukan pola 

hidup sehat, dan gejala tingkah laku yang dirasakan seperti lebih suka menyendiri 

daripada berkumpul dengan keluarga dan nafsu makan berkurang, merasa marah, 

takut, dan tertekan, keteraturan mengatur rencana diet, perilaku perawatan diri 

dapat terkontrol. Sedangkan pada dukungan keluarga dengan kategori tinggi 

dalam memberikan perhatian kepada pasien seperti mengantar pasien DM ke 

rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kontrol gula darah serta keluarga juga 

mengingatkan untuk diet dan menghindari makan-makanan yang bisa membuat 

kadar gula darah naik.

Kondisi pada orang yang menderita diabetes seperti merasakan khawatir, 

tertekan, dan merasa terbebani dengan penyakitnya, maka membutuhkan 

dukungan dari seseorang. Dukungan tersebut bisa didapat dari orang-orang yang 

terdekat seperti keluarga, suami, istri, ataupun anak. Diharapkan dengan adanya 

dukungan tersebut stres menjadi berkurang dan pengobatan pasien diabetes 

menjadi teratur dan disiplin. Hal ini juga didukung dengan penelitan Irfan & 

Wibowo (2015) bahwa salah satu penyelesaian untuk mengurangi tingkat stres 

yang dialami penderita diabetes adalah dengan mencari dukungan dari keluarga. 

Dukungan keluarga tersebut diharapkan membuat stres menjadi sebagai sesuatu 

yang positif.

Dukungan keluarga adalah suatu bentuk tingkah laku dan sikap positif dari 

anggota keluarga (Shofiah, 2014). Dukungan keluarga dibutuhkan sebagai 

bantuan pada situasi stres maka akan mendapatkan kenyamanan fisik dan 

psikologis (Yusra, 2010). 

Hubungan dukungan keluarga dan perilaku distres adalah dukungan 

keluarga yang diterima pasien akan berdampak pada perilaku distresnya. Hasil 

penelitian ini merekomendasikan dalam memberikan asuhan keperawatan perlu 

melibatkan anggota keluarga sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat 

mendiagnosa dan merawat paien dengan komprehensif yang hasil akhirnya akan 

menurunkan perilaku distres pada pasien DM. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Yusra (2011) bahwa dukungan keluarga dapat mencegah timbulnya stres 
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pada pasien diabetes. Pasien diabetes melitus yang mendapatkan perhatian dan 

dukungan dari keluarga akan merasa nyaman dan aman. Sehingga akan  

menumbuhkan rasa percaya diri dalam meningkatkan perawatan diri.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan dukungan keluarga dengan 

perilaku distres pada pasien diabetes di Rumah Sakit Moewardi, dimana semakin 

baik dukungan keluarga maka perilaku distresnya semakin rendah. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dialakukan oleh Pranata 

(2016) mengenai hubungan diabetes distres dengan perilaku perawatan diri pada 

penyandang diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Rambipuji 

Kabupaten Jember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara diabetes distress dengan perilaku perawatan diri pada 

penyandang DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Rambipuji. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan spearman rank menunjukkan nilai p value 0,000 dan r= -

0,63. Menunjukkan bahwa arah korelasi negatif dengan kekuatan kuat, dalam hal 

ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan keluarga maka perilaku 

distresnya semakin rendah.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan 

antara dukungan keluarga dengan perilaku distres pada penderita diabetes di 

Rumah Sakit Moewardi. Hubungan tersebut bernilai negatif (-) atau berlawanan 

arah, yang artinya semakin baik dukungan keluarga maka akan semakin rendah 

tingkat perilaku distres pada pasien diabetes, sebaliknya semakin kurang 

dukungan keluarga maka akan semakin tinggi perilaku distres pada pasien 

diabetes.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Penderita

Penderita diabetes melitus diharapkan tetap bersemangat untuk rutin 

melakukan pengobatan, diet makanan rendah gula  sehingga gula darah tetap 

terkontrol. Selain itu responden harus bisa memanfaatkan dukungan keluarga agar 

mengurangi perilaku yang menimbulkan stres.
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4.2.2 Bagi Anggota Keluarga

Anggota keluarga disarankan untuk memberikan dukungan secara penuh 

dari segi emosional, informasi, instrumental, dan penilaian. Karena dukungan 

keluarga menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya stres.

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama 

dapat menambah respon-respon stres yang lain seperti: respon fisik, emosional, 

dan kognitif. Sehingga akan menambah variasi dalam penelitian.
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