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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di 

dunia, termasuk di Indonesia (WHO, 2016). Hasil riset kesehatan tahun 2013 

menunjukan bahwa gangguan psikologis emosional yang menunjukan gejala 

depresi dan kecemasan meningkat sebanyak 14 juta orang atau sekitar 6% dari 

jumlah penduduk Indonesia (Riskesdas, 2013). Salah satu dampak psikologis 

emosional adalah stress (Ardani, dkk, 2007). Stress sendiri dibagi menjadi 2, 

yaitu stress yang memberikan dampak positif atau euphoric stress (eustress) 

dan stress yang memberikan dampak negative, atau buruk adalah distress 

(Gadzella, Baloglu, Masten, & Wang, 2012).  

 Distress emosional merupakan respon tubuh yang tidak dapat 

dihindari (Riyambodo, & Okti, 2017). Distress dapat memberikan dampak 

negatif yang dapat mengganggu fisik, spiritual, sosial, psikologis, dan 

intelektual individu (Isfandari, 2013). Distress berhubungan erat dengan 

penyakit kronis seperti tuberculosis, hepatitis, kanker,  jantung, dan diabetes 

melitus (Widagdo, & Besral, 2013). 
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Diabetes melitus (DM) atau kencing manis sendiri merupakan 

sekelompok kelainan heterogen yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa 

dalam darah atau hiperglikemia. Pada penyandang diabetes, biasanya akan 

terjadi komplikasi metabolik akut diabetes ketoasidosis, hal tersebut terjadi 

karena menurunnya kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap insulin 

sehingga menimbulkan hiperglikemia (Smeltzer & Bare, 2013). Hormon 

insulin ini merupakan hormon yang membantu masuknya gula darah (WHO, 

2016). Seseorang yang terdiagnosa DM mempunyai gejala klasik seperti 

polyuria, polydipsia, polyphagia, dan penurunan berat badan tanpa diketahui 

penyebabnya (PERKENI, 2015).  

Pada tahun 2015 jumlah penduduk dunia yang terkena diabetes 

melitus (DM) mencapai 415 juta orang lebih kenaikan ini terjadi 4 kali lipat 

lebih besar dari 108 juta di tahun 1980an. Pada tahun 2040 di perkirakan akan 

terjadi peningkatan jumlah penyandang diabetes di dunia, mencapai jumlah 

642 juta orang (IDF, 2015). Indonesia merupakan Negara peringkat ke 7 

dengan penyandang DM bersama dengan China,  Amerika Serikat, India, 

Meksiko, dan Brazil dengan jumlah estimasi penyandang diabetes sebesar 10 

juta jiwa. Peningkatan penyandang diabetes melitus pada tahun 2013 terdapat 

presentase 13,6 %, tahun 2014 14,96%, tahun 2015 sebanyak 15,77% dan 

tahun 2016 15,96%. Tahun 2016 terdapat peningkatan 25.951 orang 

penyandang diabetes di jawa tengah (Dinkes Jateng, 2016). Prevalensi DM 

tipe 2 di kota Surakarta mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir, 
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peningkatan DM tipe 2 atau non dependent diabetes melitus dari 5.223 kasus 

pada tahun 2016 mencapai 6.579 kasus pada tahun 2017 (Dinkes Surakarta, 

2017). Prevalensi kasus diabetes tertinggi di Surakarta terjadi di Kecamatan 

Jebres dengan 430 kasus baru (Januaristiningtyas, 2018). Puskesmas 

Ngoresan Jebres merupakan Puskesmas yang memiliki banyak penderita DM 

kedua setelah Puskesmas Sibela, pada Puskesmas Ngoresan Jebres terdapat 83 

penyandang baru terdiagnosa diabetes dan 705 penyandang lama dalam 9 

bulan terakhir pada tahun 2018. 

Ketika seseorang mengalami penyakit diabetes melitus, maka ia 

diharuskan menjalani perubahan pola hidup dan pengobatan, di samping itu 

mereka tidak boleh mengkonsumsi beberapa makanan yang mereka sukai. 

Penyakit diabetes melitus yang berlangsung selama beberapa bulan atau lebih 

dari satu tahun akan memberikan dampak psikologis pada penyandang 

penyakit diabetes melitus, seperti stress pada dirinya sendiri yang berkaitan 

dengan pengobatan  yang nantinya harus dijalani. Pengalaman stress pada 

penyandang sebelum menjalani terapi dan selama terapi berpengaruh terhadap 

keterlibatan terapi.  

Sepertiga dan setengah dari penderita diabetes melitus dalam priode 18 

bulan akan mengalami tekanan diabetes distress, karena kadar glukosa yang 

tinggi menyebabkan kekhawatiran berlebih, juga karena adanya perubahan 

gaya hidup seperti pengelolaan diet, olahraga, minum hal tersebut merupakan 

pemicu adanya distress diabetes (Fisher, 2013). Diabetes dan distress 
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merupakan dua hal yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, seseorang yang hidup dengan diabetes melitus akan merasa 

depresi dan berkecil hati (Putra, Nur, & Jon, 2017). 

Penyandang diabetes melitus mengalami distress psikologis sebanyak 

66,7%, 76% karena beban emosional, 33,3% karena pelayanan petugas 

kesehatan, 66,7% karna keharusan menjalankan manajemen diabetes, dan 

9,5%  karena kurangnya dukungan dari keluarga (Novayanti, 2013). Hal 

tersebut menunjukan bahwa kasus distress pada penyandang diabetes masih 

tinggi sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang sesuai oleh perawat 

sebagai care profider yang mendampingi pasien selama 24 jam. 

Distress dapat dicegah dan dikurangi dengan manajemen yang baik. 

Menurut teori Self Care dari Orem, teori Self Care deficit merupakan bagian 

penting dalam perawatan secara umum di mana segala perencanaan 

keperawatan diberikan pada saat perawatan dibutuhkan atau pada saat 

penyandang tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan dirinya. Penyandang 

diabetes  yang mengalami distress memerlukan bantuan dari perawat. Upaya 

yang pernah dilakukan untuk menurunkan distress pada penyandang DM 

adalah dengan Diabetes Self Management Education and Support 

(Nurkamilah, Rondhianto, & Widayati, 2018). Manajemen distress dengan 

strategi problem focused coping  merupakan salah satu usaha untuk merubah 

situasi, sasaran, dan tujuan dengan cara merubah sesuatu dari lingkungan 
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tersebut atau bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkunganya 

(Bakhtiar, & Astriani, 2015). 

Strategi koping untuk mengatasi distress yaitu dengan emotional 

focused coping (diarahkan untuk menekan dan mengatur respon emosional) 

dan problem focused coping (upaya untuk mengurangi stressor dengan 

ketrampilan baru). Teknik pada problem focused coping yang pertama adalah 

menghadapi masalah secara aktif, strategi ini yaitu dengan memulai tindakan 

secara langsung, meningkatkan usaha dalam menghadapi masalah dengan cara 

bijaksana. Teknik yang kedua yaitu perencanaan ,dimana seseorang berfikir 

bagaimana cara menghadapi stressor, lalu memikirkan bagaimana cara 

mengatasi dan mengurangi masalah yang dialami. Teknik yang ketiga adalah 

pengendalian yaitu menahan diri dan menghadapi tekanan yang dialami secara 

efektif. Teknik keempat adalah mencari dukungan sosial untuk meminta 

nasehat bantuan maupun informasi (Silvana, 2012). Strategi problem focused 

coping lebih efektif dari emotion focused coping  (Bakhtiar & Asriani, 2015). 

Berdasarkan observasi di Puskesmas Ngoresan Jebres pada 5 orang 

penyandang yang terdiagnosa diabetes melitus 3 diantaranya mengeluhkan 

tentang penyakitnya, mereka merasakan stress karena harus mengubah gaya 

hidup dan harus menjalani beberapa treatment diabetes melitus, selain itu 

mereka juga merasa khawatir karena tidak bisa mengontrol stressnya dengan 

baik, saat mereka merasa stress mereka hanya bisa menyendiri karena takut 

menyusahkan orang lain, mereka juga tidak pernah diberikan pengarahan 
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guna mengurangi stress negatifnya. Salah satu strategi koping agar seseorang 

mampu menghadapi dan menerima masalahnya adalah problem focused 

coping, mereka juga belum mengetahui apa itu problem focused coping untuk 

menurunkan stress negatifnya. Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian “Pengaruh Strategi Problem Focused Coping 

terhadap Distress pada Penyandang Diabetes Melitus di Puskesmas Ngoresan 

Jebres”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perubahan pola hidup dan pengobatan pada penyandang diabetes 

melitus menyebabkan penyandang mengalami gangguan psikis diantaranya 

adalah distress karena adanya beban emosional. Manajemen distress dengan 

strategi problem focused coping  merupakan salah satu usaha untuk mengatasi 

permasalahan tersebut supaya tidak menimbulkan efek buruk yang 

berkepanjangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Pengaruh Strategi Problem 

Focused Coping terhadap Distress pada Penyandang Diabetes Melitus di 

Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Jebres”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui apakah ada pengaruh strategi problem focused coping 

terhadap distress pada penyandang diabetes melitus 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden meliputi umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama menderita DM. 

b. Untuk mengidentifikasi tingkat distress penyandang DM sebelum 

dilakukan problem focused coping 

c. Untuk mengidentifikasi tingkat distress penyandang DM setelah 

dilakukan problem focused coping 

d. Untuk menganalisis pengaruh problem focused coping terhadap 

tingkat distress diabetes melitus 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Aplikasi 

     Pemberian asuhan keperawatan untuk mengatasi distress yang terjadi 

pada penyandang DM dengan menggunakan strategi Problem Focused 

Coping. 

2. Manfaat Keilmuan 

Dengan diketahui pengaruh strategi problem focused coping untuk 

mengatasi distress diabetes supaya koping yang dilakukan adaptif, 
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maka akan menambah informasi untuk ilmu pengetahuan. Khususnya 

pada penyandang diabetes melitus 

3. Manfaat Penelitian 

Dapat menambah referensi penelitian tentang penggunaan strategi 

Problem Focused Coping untuk mengatasi distress diabetes. 

Khususnya bidang keperawatan sekaligus menjadi bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Nurkamilah, Rondhianto, & Widayati (2018). Pengaruh Diabetes Self 

Management Education and Support terhadap Diabetes Distress pada 

Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSD dr. Soebandi Jember. Penelitian 

ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh DSME/S terhadap diabetes 

distress pada pasien diabetes tipe 2. Menggunakan metode quasi 

experimental dengan desain pre-test and post-test with control group 

design, menggunakan 30 responden yang dibagi menjadi 15 responden 

sebagai kelompok intervensi dan 15 responden sebagai kelompok control 

dengan Teknik consecutive sampling. DSME/S dilakukan dalam 6 sesi: 4 

sesi di rumah sakit dan 2 sesi di rumah responden. Data dianalisis dengan 

menggunakan uji t dependen dan uji t independen dengan taraf 
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signifikansi 0,05. Hasil uji t dependen menunjukkan perbedaan signifikan 

diabetes distress antara pretest dan posttest baik pada kelompok intervensi 

(p=0,001) maupun pada kelompok kontrol (p=0,046). Selanjutnya, uji t 

independen menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol (p=0,001). Penurunan diabetes distress 

lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

DSME/S terhadap penurunan diabetes distress pada pasien DM tipe 2. 

Perawat diharapkan menerapkan DSME/S sebagai discharge planning 

untuk meminimalisir diabetes distress pada pasien DM tipe 2. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari  tindakan untuk 

mengurangi distressnya menggunakan Diabetes Self Management 

Education and Support  dengan desain pre-test and post-test with control 

group design, sedangkan penelitian ini menggunakan strategi Problem 

Focused Coping dengan non equivalent control group design. 

2. Wardani (2017). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Distress 

pada pasien Diabetes di Rumah Sakit Moewardi. Desain penelitian ini 

menggunakan desain deskriptive corelative. Populasi penelitian adalah 

pasien dm yang menjalani rawat jalan di poliklinik penyakit dalam RSUD 

Dr. Moewardi. Menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 41 

pasien. Pengumpulan data menggunakan kuesioner hensarling diabetes 

family support scale (HDFSS) dan diabetes distress scale (DDS). Data 
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penelitian dianalisa menggunakan uji correlation pearson product moment, 

dengan (r) sebesar -0,776 dengan taraf sig (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. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah pada jumlah responden, pengumpulan data dan teknik sampling. 

3. Lestari, & Fitri (2016). Pengaruh Senam Ergonomis terhadap Distress 

Diabetes. Pada penelitian ini menggunakan metode quasi experiment 

desain pre test dan post test dengan kelompok kontrol. Sampel pada 

penelitian ini sebanyak 30 responden , alat pengumpulan data berupa 

diabetes distress scale 17. Analisis data menggunakan uji t independent 

pada Alpha 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh senam ergonomis terhadap penurunan distress diabetes dengan 

p= 0,002. Dengan penurunan skor distress pasien diabetes akan kembali 

memiliki motivasi untuk melakukan upaya pengendalian glukosa darah. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari 

tindakan yang dilakukan, dan desain yang digunakan. 


