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Abstract.
This study aims to look at the picture of Coping Strategies Post-Amputation with Diabetes 
Mellitus. Post-Amputation Patients with Diabetes Mellitus are individuals who have amputation 
with diabetes mellitus over a period of at least 1 month later. This study used a qualitative 
approach to the case study method. Research focus is on coping strategies in patients with 
Diabetes Mellitus after Amputation. Coping strategy in question is the process by which 
individuals attempt to manage / overcome / minimize the demands (external or internal) that 
is considered as the load exceeds the capacity. Coping rooted in behaviorism approach, it is 
seen from the efforts by individuals to cope with stres conditions. Coping can be divided into 
problem-focused coping and emotional-focused coping.The study involved 3 people participant, 
2 women and 1 man who had suffered amputation with diabetes mellitus and 3 significant other. 
The study was conducted in public hospitals and in the Haji Hospital. Three subjects domiciled 
in Surabaya. Subject I was a woman who as religious practitioners (60 years), subject II is a civil 
servant (55 years), and subject III is a retired private sector employees (58 years). Although three 
subjects had the same experience that have experienced amputation with diabetes mellitus, but 
all three have a background of different causes of amputation, different amputation levels and 
duration of different amputees. The difference is that then affects coping strategies in three 
subjects. The data analysis technique used in this study is to perform coding transcript of the 
interview as well as the results of field notes. This analysis through the three stages of the 
analysis is open coding, axial coding, and selective coding.Results of this study indicate that 
all three subjects more use emotional-focused coping strategies than problem-focused coping.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran coping stres pada penderita Diabetes 
Mellitus Pasca Amputasi. Penderita Diabetes Mellitus Pasca Amputasi merupakan individu 
yang mengalami amputasi dengan diabetes mellitus dalam kurun waktu minimal 1 bulan 
terakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus 
penelitiannya adalah coping stres pada penderita Diabetes Mellitus Pasca Amputasi. 
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Coping stres yang dimaksud adalah proses dimana individu berusaha mengelola/mengatasi/
meminimalisir tuntutan (eksternal atau internal) yang dinilai sebagai beban yang melebihi 
kemampuannya. Coping berakar dari pendekatan behaviorisme, hal ini terlihat dari upaya-
upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi kondisi stres yang dialami. Fungsi coping 
dapat dibedakan menjadi problem-focused coping dan emotional-focused coping. Penelitian ini 
melibatkan 3 orang pasrtisipan, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang pernah mengalami amputasi 
dengan diabetes mellitus dan 3 orang significant other. Penelitian dilakukan di RSU Haji dan di 
rumah subjek. Ketiga subjek berdomisili di Surabaya. Subjek I merupakan seorang perempuan 
yang berpfofesi sebagai praktisi agama (60 tahun), subjek II merupakan PNS (55 tahun), dan 
subjek III merupakan pensiunan karyawan swasta (58 tahun). Meskipun ketiga subjek memiliki 
pengalaman yang sama yaitu pernah mengalami amputasi dengan diabetes mellitus, namun 
ketiganya memiliki latar belakang penyebab amputasi yang berbeda, tingkat amputasi yang 
berbeda dan lamanya mengalami amputasi yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang kemudian 
mempengaruhi strategi coping pada ketiga subjek. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan melakukan koding terhadap hasil transkrip wawancara serta 
catatan lapangan. Analisis ini melalui tiga tahap analisis yaitu open coding, axial coding, 
dan selective coding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek lebih banyak 
menggunakan strategi emosional focused coping dibandingkan problem-focused coping.

Kata kunci: Strategi coping; Diabetes mellitus; Pasca amputasi

PENDAHULUAN
       

Diabetes mellitus merupakan penyakit 
chronic yang bersifat progresif, artinya penyakit 
tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang 
dengan kondisi yang semakin memburuk. Selain 
itu, diabetes juga dikenal sebagai penyakit yang 
dapat menimbulkan komplikasi pada berbagai 
organ tubuh lainnya, seperti pada mata, ginjal, 
jantung, dan kaki (Ryden et al. 2007 dalam 
Morris, Moore, & Morris, 2011). Diabetes mellitus 
adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan 
hiperglikemia (kadar gula tinggi) yang berdampak 
pada kemampuan tubuh dalam menghasilkan 
atau menggunakan insulin yang diakibatkan 
kecacatan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau 
keduanya (American Diabetes Association, 2007 
dalam Riaz, 2009).

Diabetes dapat dibagi menjadi dua tipe, 
diabetes tipe-1 juga disebut sebagai insulin-
dependent diabetes mellitus (IDDM) merupakan 
penyakit kronis yang biasanya didiagnosis pada 
anak-anak/remaja (Morris, dkk., 2011). Diabetes 
tipe ini adalah penyakit yang relatif homogen 

dimana sekresi insulin dari sel beta di pankreas 
menurun dan akhirnya berhenti sama sekali, 
sedangkan diabetes tipe-2 (T2DM) merupakan 
penyakit kronis yang diasosiasikan diderita pada 
usia diatas 40 tahun, meskipun ada bukti yang 
menunjukkan bahwa hal tersebut juga dimulai 
lebih sering terjadi pada orang yang lebih muda 
(American Diabetes Association, 2007 dalam Riaz, 
2009; Kaufman, 2002 dalam Morris, dkk., 2011). 
Diabetes tipe-1 terjadi sebagai hasil autoimun 
dari penghancuran sel beta di pankreas, ditandai 
dengan ketiadaan produksi insulin. Prosentase 
diabetes tipe I antara 5% sampai 10% dari semua 
kasus diabetes. Pankreas pada penderita diabetes 
tipe-2 pada awalnya mampu membuat insulin, 
namun tubuh mengalami kesulitan dalam 
menggunakan hormon pengendali glukosa. 
Akhirnya pankreas tidak dapat memproduksi 
insulin yang cukup untuk merespon kebutuhan 
tubuh. Diabetes tipe-2 merupakan jenis paling 
umum dari diabetes, dengan prosentase sekitar 
85% hingga 95%  dari kasus di negara maju 
dan persentase yang lebih  tinggi di negara 
berkembang. Diabetes mengakibatkan kadar 
glukosa dalam darah menjadi tidak normal, 
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sehingga dalam jangka waktu yang pendek/
panjang dapat mengakibatkan kerusakan otak 
hingga amputasi dan penyakit jantung (American 
Diabetes Association, 2007 dalam Riaz, 2009).

Kasus amputasi nontraumatik sekitar 
50%-70% terjadi pada penderita diabetes dan 
penyebab paling umum dari amputasi akibat 
infeksi (Moulik, 2003 dalam, Jain, dkk., 2010).

Flannery & Faria (1999:105) mencatat 
bahwa amputasi 15 kali lebih mungkin terjadi 
pada penderita diabetes dibandingkan dengan 
bukan penderita diabetes. Pengertian amputasi 
menurut KBBI adalah pemotongan (anggota 
badan), terutama kaki dan tangan, untuk 
menyelamatkan jiwa seseorang. Amputasi berarti 
operasi pengangkatan bagian organ tubuh karena 
trauma atau penyakit. 

Penderita diabetes mellitus tipe-2 lebih 
rentan mengalami amputasi karena kondisi 
penyakit yang berkepanjangan dan risiko 
terjadinya komplikasi lebih besar. Nelson & 
Moss dalam Ebskov (1996) menemukan bahwa 
frekuensi amputasi meningkat seiring dengan 
lamanya sejak didiagnosis diabetes. 

Kondisi Pasca Amputasi pada Penderita 
Diabetes Mellitus

Penderita diabetes mellitus yang mengalami 
kehilangan anggota badan, menghadapkan 
individu dalam berbagai ancaman yang semakin 
luas, berkembang dan penuh tantangan terhadap 
fungsi fisik, psikologis, dan sosial (Desmond, 
dkk., 2006), termasuk gangguan fungsi fisik 
(Schoppen, dkk. 2003 dalam Coffey, 2012), 
pengalaman amputasi terkait nyeri (Ephraim, 
Wegener, Ma cKenzie, Dillingham, & Pezzin, 2005 
dalam Coffey,2012), perubahan dalam citra tubuh 
seseorang (Gallagher, Horgan, Franchignoni, 
Giordano, & MacLachlan, 2007 dalam Coffey, 
2012), seksualitas (Geertzen, Van Es, & Dijkstra, 
2009 dalam Coffey, 2012), konsep diri (Grobler, 
2008 dalam Coffey, 2012), perubahan dalam 
hubungan pribadi (Williams, dkk., 2004 dalam 
Coffey, 2012) dan status pekerjaan (Whyte & 
Carroll, 2002 dalam Coffey, 2012), keterbatasan 
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari 
(Couture, Caron, & Desrosiers, 2010; Williamson, 
1995 dalam Coffey, 2012), dan keterbatasan untuk 
berpartisipasi dalam komunitas dan masyarakat 
luas (Gallagher, O’Donovan, Doyle, & Desmond, 
2011 dalam Coffey, 2012).

Amputasi juga dapat mempengaruhi citra 
tubuh bagi penderitanya. Citra tubuh dapat 
didefinisikan sebagai kombinasi dari pengalaman 
psikososial individu, penyesuaian, perasaan, dan 
sikap yang berhubungan dengan bentuk, fungsi, 
penampilan dan keinginan tubuh sendiri yang 
dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan 
(Horgan & MacLachlan, 2004). Menurut 
perspektif lain, Flannery & Faria (1999:103) 
melihat citra tubuh pada seseorang sebagai 
fenomena perubahan yang dinamis, dibentuk oleh 
perasaan dan persepsi tentang tubuh seseorang 
yang terus berubah. Amputasi/kecacatan dapat 
menyebabkan citra tubuh negatif dan hilangnya 
potensi penerimaan sosial (Jacobsen, 1998). Citra 
tubuh tidak hanya memberikan “rasa” diri, citra 
tubuh juga mempengaruhi cara kita berpikir, 
bertindak, dan berhubungan dengan orang lain 
(Wald, 2004). 

Perubahan kondisi fisik pada penderita 
diabetes mellitus yang mengalami amputasi 
baik secara langsung maupun tidak dapat 
menyebabkan kondisi stres. Indikasi stres yang 
muncul pada penderita diabetes mellitus pasca 
amputasi dapat ditinjau dari beberapa aspek 
diantaranya stres sangat berpengaruh terhadap 
pengendalian dan tingkat kadar gula dalam darah.

Individu yang menghadapi situasi yang 
dapat menimbulkan stres maka respon fisiologis 
yang muncul berupa peningkatan hormon 
adrenalin yang akhirnya dapat mengubah 
cadangan glikogen dalam hati menjadi glukosa. 
Kadar glukosa darah yang tinggi secara terus 
menurus dapat menyebabkan komplikasi diabetes 
(Mitra, 2008). Stres juga dapat meningkatkan 
selera makan dan membuat penderita sangat 
lapar khususnya pada makanan kaya karbohidrat 
dan lemak, sehingga stres dapat menjadi musuh 
yang paling berbahaya bagi pelaksanaan diet.

Penderita perlu selalu memahami bahwa 
stres merupakan pemicu kenaikan kadar glukosa 
darah sehingga penderita harus selalu berupaya 
untuk meredamnya (Widodo, 2012).

Coping Stres
Lazarus & Folkman (1986) menjelaskan 

bahwa coping adalah usaha seseorang untuk 
mengurangi stres, yang merupakan proses 
pengaturan (management) atau tuntutan 
(eksternal atau internal) yang dinilai sebagai 
beban yang melebihi kemampuannya. Menurut 
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dapat berkonsentrasi dalam menghadapi 
stressor

d. Restraint Coping, individu yang 
menggunakan restraint coping akan 
menunggu saat yang tepat untuk 
bertindak dan tidak bertindak terlalu 
terburu-buru

e. Seeking of Instrumental Social Support, 
individu yang menggunakan seeking 
of instrumental social support akan 
berupaya untuk mencari saran, bantuan, 
dan informasi dari orang-orang 
disekitarnya.

Dimensi emotion-focused coping antara 
lain:

a. Seeking of Emotional Social Support 
dimana individu yang menggunakan 
seeking of emotional social support akan 
berupaya untuk mendapatkan dukungan 
moral, simpati, dan pemahaman dari 
orang-orang disekitarnya

b. Positive reinterpretation merupakan 
sebuah proses mengambil hikmah atau 
nilai positif dari apa yang telah terjadi.  
Coping ini bertujuan untuk mengelola 
tekanan emosi daripada berupaya untuk 
menghadapi stresor itu sendiri

c. Acceptance dimana individu yang 
melakukan acceptance akan menerima 
situasi atau keadaan dari apa yang terjadi

d. Denial, individu yang melakukan denial 
akan menolak untuk percaya bahwa 
stresor itu nyata dan bertindak seolah-
olah stresor tersebut tidak ada

e. Turning to Religion, individu akan beralih 
ke agama ketika berada dalam situasi yang 
penuh dengan tekanan. Agama dapat 
berfungsi sebagai dukungan emosional, 
menjadi sarana untuk reinterpretasi 
positif, maupun sebagai upaya untuk 
menghadapi stresor itu sendiri. 
Individu yang beralih pada agama akan 
mengembalikan semua permasalahan 
pada agama dan keyakinan yang dianut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif fenomenologis untuk mengetahui 
coping stres pada penderita diabetes mellitus 
pasca amputasi dan faktor-faktor apa saja yang 

Lazarus & Folkman (1980) dalam Lazarus & 
Folkman (1984) fungsi coping dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu problem-focused coping 
bertujuan untuk mengubah kondisi yang 
penuh tekanan dengan menghadapi masalah 
yang menjadi penyebab timbulnya stres secara 
langsung. 

Coping ini mengarahkan individu untuk 
dapat langsung mendefinisikan masalah, 
mencari berbagai alternatif, mengukur alternatif 
pemecahan masalah dari keuntungan dan 
kerugian yang didapat, memilih diantara alternatif 
tersebut, dan dapat langsung melaksanakan 
tindakan (Lazarus & Folkman, 1984). Individu 
cenderung untuk menggunakan coping ini ketika 
mereka percaya bahwa sumber dari kondisi stres 
masih dapat diubah (Lazarus & Folkman, 1984b 
dalam Sarafino, 2008) sedangkan emotion-
focused coping merupakan usaha yang dilakukan 
individu untuk mengurangi atau menghilangkan 
respon emosional dari kondisi yang penuh dengan 
tekanan (Lazarus & Folkman, 1984). Individu 
dapat mengatur respon emosional melalui 
pendekatan behavioral dan kognitif. Individu 
cederung menggunakan coping ini ketika mereka 
mengetahui bahwa hanya sedikit atau tidak ada 
yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi 
yang penuh tekanan (Lazarus & Folkman, 1984b 
dalam Sarafino, 2008).

Dimensi Coping Stres
Carver, dkk. (1989) membagi problem-

focused coping ke dalam 5 dimensi, yaitu:
a. Active coping merupakan sebuah 

proses mengambil langkah aktif untuk 
menghapus atau menghindari stressor, 
atau untuk memperbaiki dampak dari 
stresor itu sendiri.    

b. Planning merupakan proses berpikir 
tentang bagaimana cara untuk 
menghadapi stressor. Individu 
yang melakukan perencanaan akan 
merencanakan strategi mengenai langkah 
apa yang harus diambil dan memikirkan 
cara terbaik untuk menghadapi masalah

c. Suppression of Competing Activities, 
individu yang menggunakan suppression 
of competing activities akan menekankan 
aktivitasnya pada penyelesaian masalah 
dan mengesampingkan urusan lain agar 
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mempengaruhinya. Pendekatan studi kasus yang 
digunakan adalah studi kasus intrinsik, yakni 
penelitian yang dilakukan karena ketertarikan 
atau kepedulian pada suatu kasus khusus. 

Penelitian dilakukan untuk memehami 
secara utuh kasus tersebut, tanpa harus 
dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-
konsep/teori ataupun tanpa ada upaya 
menggeneralisasi (Poerwandari, 2001). Menurut 
Creswell (2007) studi kasus intrinsik adalah 
studi kasus dimana fokusnya pada kasus itu 
sendiri karena kasus ini menyajikan situasi yang 
tidak biasa atau unik. Subyek penelitian adalah 
tiga orang, dua perempuan dan satu laki-laki. 
Teknik penggalian data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terstruktur 
menggunakan pedoman wawancara, sedangkan 
analisis data dilakukan dengan analisis tematik.

Kredibilitas penelitian dilakukan 
dengan melakukan triangulasi data, yaitu 
mengambil data dari sumber-sumber data 
yang berbeda. Sumber yang berbeda tersebut 
diperoleh dengan melakukan wawancara 

pada subyek utama dan significant other. 

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kondisi stressor yang dialami 
masing-masing subyek memiliki kesamaan 
dan perbedaan satu sama lain, sehingga hal ini 
mempengaruhi coping stres yang digunakan oleh 
masing-masing subyek. Perbedaan penggunaan 
coping stres dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Berdasarkan hasil penelitian, Marco (2004) dalam 
Sarafino (2008) adanya perbedaan jenis kelamin 
dalam coping, secara umum ditemukan bahwa 
laki-laki lebih sering menggunakan problem-
focused coping dan perempuan lebih sering 
menggunakan emotion-focused coping dalam 
mengatasi kejadian stres yang dialami. Berbeda 
halnya dengan penelitian Greenglass & Noguci 
(1996) dalam Sarafino, (2008) menjelaskan bahwa 
tidak ada perbedaan bentuk coping yang dilakukan 
antara laki-laki dan perempuan yang memiliki 
kesamaan dalam status pekerjaan dan pendidikan. 
Shirazi, dkk., (2011) menemukan penggunaan 
problem-focused coping pada laki-laki, sedangkan 
seeking social support dan emotion-focused 

coping digunakan perempuan dalam menghadapi 
stres. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa 
penderita diabetes mellitus pasca amputasi baik 
laki-laki ataupun perempuan juga menggunakan 
problem-focused coping dan emotional-
focused coping, hanya saja terdapat beberapa 
perbedaan pada dimensi coping yang digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian Marco (2004) 
dalam Sarafino (2008), adanya perbedaan hasil 
penelitian ini menjelaskan bahwa penderita 
diabetes mellitus pasca amputasi baik laki-
laki ataupun perempuan juga menggunakan 
problem-focused coping dan emotional-
focused coping, hanya saja terdapat beberapa 
perbedaan pada dimensi coping yang digunakan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi coping 
adalah religiusitas. Agama dapat membantu 
individu ketika mereka harus melakukan coping 
untuk mengatasi kondisi stres (Palmer & Noble, 
1986 dalam Taylor, 2003). Agama merupakan 
system kepercayaan dan melalui agama, individu 
memiliki cara berpikir/sudut pandang dalam 
kondisi stres untuk menemukan arti dan tujuan 
dari kejadian stres yang dialami (Dull & Skokan, 
1995 dalam Taylor, 2001). Berdasarkan hasil 
penelitian ini, faktor religiusitas mempengaruhi 
coping yang digunakan ketiga subyek. Hal ini 
terlihat bahwa ketiga subyek pasca mengalami 
amputasi lebih meningkatkan ibadahnya 
dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Taylor (2001) menjelaskan beberapa faktor 
yang juga mempengaruhi coping dapat dibagi 
menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang 
terdiri dari personality, negativity, hardiness, 
optimis, dan psychological control. Faktor 
eksternal yang dapat mempengaruhi coping 
termasuk waktu, uang, pendidikan, pekerjaan 
yang layak, anak, teman, keluarga, standar hidup, 
kehadiran peristiwa kehidupan yang positif, dan 
tidak adanya stressor kehidupan lainnya (Cohen 
& Edwards, 1989; Moos, 1995 dalam Taylor, 2001).

Sejalan dengan penelitian Taylor (2001), 
hasil penelitian dari ketiga subyek menunjukkan 
faktor internal yang juga mempengaruhi coping 
antara lain kepribadian, keyakinan diri (hardiness), 
penyakit yang dialami subyek, level, dan lamanya 
amputasi, sedangkan faktor eksternal yang 
mempengaruhi seperti dukungan sosial, usia, 
pekerjaan, dan kondisi ekonomi/penghasilan.   
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SIMPULAN DAN SARAN

Coping stres merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan ketiga subyek untuk mampu 
beradaptasi dengan kondisi pasca amputasi. 
Problem-focused coping digunakan subyek 
bilamana subyek berusaha secara aktif melakukan 
usaha/tindakan untuk mengatasi/menghilangkan 
sumber stres bahkan sebagai usaha preventif yang 
dilakukan untuk meminimalisir stressor yang 
mungkin akan muncul/dialami subyek. Problem-
focused coping lebih efektif digunakan sebagai 
usaha yang dilakukan individu untuk mengubah 
kondisi yang penuh tekanan dengan menghadapi 
masalah yang menjadi penyebab timbulnya 
stres secara langsung. Emotional-focused coping 
digunakan bilamana individu berusaha untuk 
mengurangi atau menghilangkan respon emosional 
dari kondisi yang penuh dengan tekanan. 
Strategi emotional-focused coping akan efektif 

digunakan pada stressor yang secara emosional 
menyebabkan ketidaksehatan secara mental.

        Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
munculnya strategi coping dapat berasal dari 
faktor internal yang turut mempengaruhi seperti 
karakteristik/kepribadian individu, keyakinan 
(hardiness), tingkat religiusitas, motivasi, 
kesabaran, kondisi keparahan penyakit serta faktor 
demografi seperti usia dan jenis kelamin, sedangkan 
faktor eksternal seperti peran dan dukungan 
keluarga, peran ahli medis, tuntutan pekerjaan, 
serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi 
sangat memberikan pengaruh dalam penggunaan 
strategi coping pada ketiga subyek penelitian.

Penelitian ini dapat dikembangkan 
secara lebih mendalam dengan menggunakan 
metode self-report untuk mengetahui 
keseharian subyek, apa saja yang dialami 
dan bagaimana subyek mengatasinya.

PUSTAKA ACUAN

Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, JK. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based 
approach. Journal Pers Social Psychology, 56, 267-288.

Coffey, L. (2012). Goals, Adaptive Self-Regulation, and Psychosocial Adjustment to Lower Limb Amputation: 
A Longitudinal Study (Unpublished Dissertation). School of Nursing and Human Sciences, Dublin 
City University, Ireland.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among Five Approaches (2nd 
Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Desmond, D.M., MacLachlan, M. (2006). Coping strategies as predictors of psychosocial adaptation in a 
sample of elderly veterans with acquired lower limb amputations. Social Science & Medicine, 62, 
208–216.

Ebskov, L.B. (1996). Relative mortality in lower limb amputees with diabetes mellitus. Journal of 
Prosthetics and Orthotics International.20, 147-152

Flannery, C.J., Faria. H. S. (1999). Limb Loss: Alterations in Body Image. Journal of Vascular Nursing, 
100-106.

Horgan. O & Maclachlan. M. (2004). Disability and Rehabilitation: Psychosocial adjustment to lower-
limb amputation, Disability and Rehabilitation, 26, 14-15, 837-850.

Jacobsen. M. J. (1998). Nursing role with amputee support groups. Journal of Vascular Nursing, 16, (3), 1-4
Jain, A.K., Varma, A.K., Mol, R.M., Mangalanandan, Bal. A., Kumar, H. (2010). Digital Amputations in 

the Diabetic Foot. The Journal of Diabetic Foot Complications. Volume 2, Issue 1, No. 3, 12-17.
Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.
Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1986). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.
Mitra, A. (2008). Diabetes and Stres: A Review. Ethno-Med., 2(2): 131-135
Morris, T., Moore, M., Morris, F. (2011). Stres and Chronic Illness: The case of diabetes, Journal Adult 

Poerwandari, K. (2001). Pendekatan Kualitatif untuk Perilaku Manusia. Jakarta: Lembaga Pengembangan 
Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi FPUI.



Laila Mufida Sadikin, E.M.A Subekti

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental
Vol. 02 No. 03, Desember 2013

23

Riaz, S. (2009). Diabetes Mellitus. Scientific Research and Essay Vol. 4 (5) pp. 367-373, May, 2009.
Sarafino, E. P. (2008). Health Psychology: Biopsychosocial Interaction (6th Ed.). Canada: John Wiley & 

Sons, Inc.
Shirazi, M., Khan, M.A, Khan, R.A. (2011). Coping Strategies: A cross-cultural study. Romanian Journal 

of Psychology, Psychotherapy and Neuroscience, 1(2), 284-302
Taylor, S. E. (2001). Health Psychology (5 Ed.). USA: Mc Graw Hill
Wald. J. (2004). Psychological factors in work-related amputation: Consideration for rehabilitation 

counsellors. Journal of rehabilitation, 70, (4) 6-15.
Widodo, A. (2012). Stres pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 dalam Melaksanakan Program Diet di 

Klinik Penyakit Dalam RSUP Dr. Kariadi Semarang. Medica Hospitalia. 1 (1), 53-56.


