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Abstract. 
The purpose of this study was to obtain whether there is significant correlation between illness 
perception and self management among diabetics with family history. Self management is a 
combination of several self-care activities that diabetics have to do everyday for controlling 
their blood-glucose rate. Several self-care activities are focusing mainly on diet, exercise, blood-
glucose testing, foot-care, medication and smoking. Illness perception is diabetics’ cognitive 
and emotional reactions toward their diabetes. Illness perception’s dimensions are identity, 
timeline acute-chronic, timeline cyclic, consequences, personal control, treatment control, 
illness coherence, emotional representation and causal perception. Participants were 46 adults 
who have diabetes with family history at RSI Surabaya. This research used purposive-incidental 
combined  sampling technique to recruit participants. Illness perception were assessed  by  using 
SDSCA by Toobert (2000) and self management by using IPQ-R by Moss-Morris in 2002. Both 
of them have been translated into Indonesian language. The SDSCA consisted of 16 items and 
IPQ-R consisted of 70 items. Data was analyzed using Spearman’s Rank Order by SPSS version 
16.0 For Windows. Result  showed that correlation coefficient between illness perception and 
self management was r = 0,150 and the significant coefficient p = 0,321. It showed that there is no 
significant correlation between illness perception and self-management among diabetics with 
family history. Yet, correlation among dimensions of illness perception and self management 
showed that personal control and timeline cyclic were dominant factors related self management.
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Abstrak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara persepsi penyakit 
dengan manajemen diri pada penderita diabetes yang memiliki riwayat keturunan. Manajemen 
diri dalam penelitian adalah kumpulan perawatan kesehatan yang harus dilakukan penderita 
diabetes untuk mengendalikan kadar glukosa. Perawatan yang dimaksud yaitu pengaturan 
pola makan, olahraga, pemeriksaan glukosa, perawatan kaki, konsumsi obat-insulin dan 
penghindaran merokok. Persepsi penyakit dalam penelitian ini adalah reaksi kognisi dan emosi 
terhadap penyakit diabetes yang terdiri dari dimensi identitas, durasi, siklus, konsekuensi, 
kontrol pribadi, kontrol pengobatan, pemahaman, emosi dan penyebab. Penelitian dilakukan 
pada 46 pasien diabetes dengan riwayat keturunan di RSI Surabaya. Teknik sampling yang 
digunakan adalah kombinasi teknik insidental dan purposif sampling. Alat pengumpul data 
berupa kuesioner manajemen diri (translasi SDSCA) 16 item yang disusun oleh Toobert (2000) 
dan kuesioner persepsi penyakit (translasi IPQ-R) 70 item yang disusun oleh Moss-Morris pada 
tahun 2002. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik korelasi tata jenjang dari 
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Spearman melalui bantuan program SPSS versi 16.0 For Windows. Berdasarkan hasil analisis 
data penelitian diperoleh nilai korelasi antara persepsi penyakit dengan manajemen diri yaitu 
sebesar r = 0,150 dengan nilai p = 0,321. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang 
signifikan antara persepsi penyakit dengan manajemen diri penderita diabetes yang memiliki 
riwayat keturunan. Korelasi antar dimensi menunjukkan bahwa dimensi kontrol pribadi dan 
siklus merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan manajemen-diri.

Kata kunci : Persepsi Penyakit; Manajemen Diri; Diabetes; Keturunan.

PENDAHULUAN

Diabetes merupakan penyakit kronis yang 
disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam 
mengatur dan menggunakan insulin secara tepat 
sehingga distribusi glukosa dalam tubuh tidak 
terkontrol (American Diabetes  Association, 1986 
dalam Taylor, 1999). Penyakit diabetes mulai 
menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia 
sebagai salah satu penyakit kronis yang banyak 
diderita oleh masyarakat. Data yang berasal dari 
WHO (2002) menunjukkan bahwa diabetes telah 
menjadi penyebab kematian sebesar 3% dari total 
kematian sebesar 986 ribu akibat penyakit kronis 
(WHO, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh 
Hardjosubroto (2007) juga menunjukkan bahwa 
sebanyak 7,5% penduduk pulau Jawa dan Bali telah 
didiagnosis menderita diabetes (Hardjosubroto, 
2007 dalam Sumarwati, 2008).

Jumlah penderita diabetes yang semakin 
meningkat diiringi bertambahnya kebutuhan 
akan perhatian terhadap penderita diabetes terkait 
faktor resiko dan manajemen diri. Berbagai faktor 
resiko dapat mendorong munculnya diabetes. 
Salah satu faktor resiko utama diabetes adalah 
riwayat keturunan. Riwayat keturunan dalam hal 
ini merupakan penderita diabetes yang memiliki 
anggota keluarga yang juga menderita diabetes 
(Zlot, dkk., 2009). Penelitian yang dilakukan 
oleh Hameed, dkk (2002) menunjukkan bahwa 
jumlah penderita diabetes yang memiliki riwayat 
keturunan adalah sebesar 25,9%. Penelitian lainnya 
yang dilakukan oleh Heideman, pada tahun 2011 
menunjukkan bahwa 66% pria dan 71% wanita 
penderita diabetes memiliki keluarga kandung 
yang juga menderita diabetes (Hameed dkk., 
2002; Heideman dkk., 2011). Selain meningkatkan 
perkembangan dan komplikasi diabetes, adanya 
faktor riwayat keturunan juga berkontribusi 
membentuk reaksi penderita diabetes terhadap 
penyakitnya (Scollan-Koliopoulos, 2011). 

Seiring dengan munculnya penyakit 
diabetes, penderita harus melakukan manajemen 
diri untuk menjaga agar kadar glukosa berada 
pada level normal. Manajemen diri merupakan 
pengaturan diri terhadap penyakit dalam bentuk 
perawatan diri yang terpusat pada komponen 
tes kadar glukosa, pengobatan (obat-insulin), 
pola makan sehat, olahraga, perawatan kaki dan 
penghindaran merokok (Toobert dkk, 2000). 
Manajemen diri merupakan komponen penting 
dalam kehidupan penderita diabetes. Terkait 
dengan pentingnya manajemen diri, justru masih 
ada penderita diabetes yang kesulitan menjalani 
manajemen diri. Watkins dkk (1967 dan Watkins 
dkk, (1986) dalam Taylor, 1999) mengemukakan 
melalui hasil penelitiannya bahwa sebanyak 80% 
penderita mengkonsumsi insulin secara tidak 
tepat, 58% penderita mengkonsumsi obat tidak 
sesuai dosis, 77% penderita melakukan tes kadar 
glukosa secara tidak tepat, 75% penderita tidak 
menjalani pengaturan pola makan sesuai anjuran. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, dkk 
(2012) menunjukkan bahwa masih ada penderita 
diabetes yang merasa bosan terhadap rutinitas 
pemeriksaan glukosa, merasa bahwa manajemen 
diri yang harus dilakukannya terlalu banyak 
menyita waktu serta merasa kesulitan mengatur 
pola makan jika di luar rumah (Yuniarti dkk, 2012). 
Fakta-fakta hasil penelitian tersebut mendukung 
pentingnya manajemen diri pada penderita 
diabetes yang memiliki riwayat keturunan untuk 
dikaji lebih mendalam lagi.

Manajemen diri pada penderita diabetes 
memiliki salah satu aspek penting yaitu 
pemecahan masalah. Pemecahan masalah 
ini berkaitan dengan cara dan waktu yang 
tepat dalam mengontrol kadar glukosa tubuh. 
Pemecahan masalah dalam bidang kesehatan 
dijelaskan oleh Leventhal melalui teori regulasi 
diri (Leventhal, 2003). Leventhal (2001 dalam 
Scollan-Koliopoulos, 2011) mengemukakan bahwa 
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komponen penting dalam proses regulasi diri 
yang mempengaruhi cara individu memecahkan 
masalah kesehatannya adalah persepsi penyakit. 
Persepsi penyakit merupakan reaksi penderita 
terhadap penyakitnya yang dapat mempengaruhi 
rencana dan strategi penderita dalam mengontrol 
masalah kesehatannya. Persepsi penyakit 
merupakan reaksi atau respon kognisi dan 
emosi yang terdiri dari 5 dimensi yaitu Identitas, 
Penyebab, Durasi, Konsekuensi dan Kontrol 
(Leventhal, 1997 dalam Hale dkk, 2007).

Persepsi penyakit pederita diabetes 
dibentuk oleh berbagai sumber informasi 
salah satunya adalah memori mengenai 
pengalaman keluarga yang telah lebih dahulu 
menderita diabetes. Memori tersebut cenderung 
mempengaruhi pembentukan persepsi penyakit 
penderita diabetes (Scolan-Koliopoulos, 2007). 
Adanya hubungan antara persepsi penyakit 
dengan manajemen diri penderita penyakit kronis 
secara keseluruhan. Hal tersebut mendorong 
penulis untuk lebih mengerucutkan konteks 
penelitian dan mengangkat aspek persepsi 
penyakit sebagai variabel yang dikorelasikan 
dengan manajemen diri penderita diabetes yang 
memiliki riwayat keturunan.

Persepsi Penyakit, Manajemen Diri dan 
Riwayat Keturunan Penderita Diabetes

Telah dijelaskan bahwa diabetes 
merupakan permasalahan bagi penderitanya 
dan membutuhkan pemecahan masalah, yang 
dijelaskan melalui Teori Regulasi Diri Leventhal. 
Penderita diabetes melakukan proses regulasi diri 
untuk mencapai tujuan akhir yaitu pengendalian 
diabetes melalui manajemen diri (Leventhal & 
Cameron, 2003).

Regulasi diri dilakukan dengan mengarah 
pada cara pencapaian tujuan akhir dan pada 
masalah yang akan dikenai regulasi atau 
pengaturan. Strategi untuk menjalani regulasi diri 
yang dipilih oleh tiap individu dipengaruhi oleh 
bentuk ancaman atau bahaya kesehatan, sumber 
daya yang dimiliki, konteks sosial dan budayanya 
(Leventhal & Cameron, 2003).

Aspek penting dalam proses regulasi diri 
adalah persepsi penyakit. Persepsi penyakit 
penderita diabetes dibentuk melalui 2 proses yaitu 
proses kognsi dan emosi. Proses kognisi meliputi 
cara individu merespon penyakitnya seperti 
identifikasi simptom, penyebab, dampak negatif 

dan pengobatannya. Proses emosi meliputi 
kondisi emosi penderita selama menghadapi 
diabetes (Leventhal & Cameron, 2003). Lima 
dimensi persepsi penyakit adalah : identitas 
penyakit, durasi kronis, durasi siklis, konsekuensi, 
kontrol pribadi, kontrol pengobatan, penyebab 
penyakit, koherensi dan emosi.

Pembentukan persepsi penyakit melalui 
proses kognisi dan emosi tersebut dipengaruhi 
oleh stimulus eksternal dan internal. Stimulus 
eksternal dapat berupa informasi mengenai 
penyakit yang diderita dan melihat anggota 
keluarga mengalami sakit yang serupa. Stimulus 
internal dapat berupa pengalaman langsung 
merasakan sakit akibat penyakit yang diderita 
penderita diabetes. Penulis lebih berfokus pada 
stimulus eksternal dalam penelitian ini yaitu 
informasi dan pengalaman melihat anggota 
keluarga yang telah lebih dahulu menderita 
diabetes. Stimulus eksternal ini cenderung 
membentuk persepsi penyakit berdasarkan 
informasi dan observasi selama hidup bersama 
angota keluarga tersebut. Persepsi yang nantinya 
terbentuk inilah yang akan dapat menjadi dasar 
rancangan perilaku koping terhadap bahaya 
yang mengancam kesehatan individu. Persepsi 
penyakit dapat menjadi penuntun individu dalam 
memilih strategi pengendalian penyakit, yaitu 
manajemen diri (Leventhal & Cameron, 2003).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Scollan-Koliopoulos (2011) diketahui 
bahwa penderita diabetes yang memiliki riwayat 
keturunan cenderung memiliki persepsi bahwa 
dirinya mampu mengendalikan penyakitnya. 
Sampel penelitian tersebut menunjukkan 
perilaku manajemen diri yang tinggi sebagai 
usaha mencapai pengendalian penyakit yang 
optimal (Scollan-Koliopoulos, 2011).

Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Scollan-Koliopoulos (2010) juga menunjukkan 
kontribusi persepsi penyakit terhadap cara 
penderita diabetes melakukan manajemen 
diri. Persepsi konsekuensi yang dibentuk oleh 
penderita diabetes yang memiliki riwayat 
keturunan cenderung berhubungan dengan 
cara penderita melakukan manajemen diri. 
Penderita yang mengetahui bahwa diabetes 
dapat menimbulkan komplikasi akan cenderung 
melakukan manajemen diri yang tinggi. Perilaku 
tersebut untuk menghindari konsekuensi akibat 
penyakit diabetes (Scollan-Koliopoulos, 2010).
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Berdasarkan penjelasan dan penelitian-
penelitian sebelumnya maka melalui penelitian 
ini penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara persepsi penyakit dengan 
manajemen diri pada penderita diabetes yang 
memiliki riwayat keturunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe 
eksplanatori untuk membuktikan korelasi antara 
variabel bebas (persepsi penyakit) dan variabel 
terikat (manajemen diri). Penulis menggunakan 
tenik kuantitatif berupa survei melalui kuesioner 
tertulis yang diisi sendiri oleh subyek secara 
langsung. 

Subyek penelitian ini merupakan pasien 
diabetes yang menjalani perawatan di Instalasi 
Rawat Jalan (IRJ) Poli Spesialis Penyakit Dalam 
Rumah Sakit Islam (RSI) A. Yani, Surabaya. Pasien 
diabetes yang dijadikan subyek penelitian adalah 
46 pasien diabetes usia dewasa ( lebih dari 20 
tahun) yang telah mendapatkan diagnosis paling 
tidak selama 1 tahun dan memiliki keluarga 
kandung yang juga telah menderita diabetes 
terlebih dahulu. Teknik sampling yang digunakan 
untuk mendapatkan subyek tersebut adalah 
kombinasi purposif-insidental. Penulis menunggu 
di ruang tunggu IRJ Penyakit Dalam dan perawat 
yang bertugas menunjukkan pasien usia dewasa 
yang telah mendapat diagnosis diabetes minimal 1 
tahun kepada  penulis. Penulis bertanya langsung 
kepada pasien diabetes tersebut mengenai status 
riwayat keturunannya. Jika pasien diabetes 
tersebut memiliki keluarga kandung yang telah 
menderita diabetes terlebih dahulu  maka penulis 
menawarkannya untuk berpartisipasi mengisi 
kuesioner penelitian ini.   

Alat pengumpulan data dalam penelitian 
ini merupakan 2 buah instrumen psikologi yaitu 
translasi Illness Perception Questionnaire-Revised 
(IPQ-R) untuk mengukur variabel persepsi 
penyakit dan translasi Summary of Diabetes Self 
Care Activities (SDSCA) untuk mengukur variabel 
manajemen diri penderita diabetes.

Skala IPQ-R meliputi dimensi identitas 
penyakit, durasi kronis, durasi siklis, konsekuensi, 
kontrol pribadi, kontrol pengobatan, penyebab 
penyakit, koherensi dan emosi. Skala IPQ-R terdiri 
dari 70 item yang terbagi menjadi 3 subskala. 
Subskala 1 terdiri dari 14 item (pilihan jawaban 

Iya/Tidak) mengenai dimensi Identitas. Subskala 
2 terdiri dari 38 item mengenai dimensi durasi 
akut-kronis, durasi siklis, konsekuensi, kontrol 
pribadi, kontrol pengobatan, koherensi, dan 
emosi. Subskala 3 terdiri dari 18 item mengenai 
dimensi penyebab penyakit diabetes. Subskala 2 
dan 3 menggunakan tipe skala Likert dengan 5 
pilihan jawaban dari “Sangat Tidak Setuju” sampai 
“Sangat Setuju”. Skala ini juga menyajikan item 
tambahan dimana subyek menuliskan 3 penyebab 
utama penyakit diabetes menurut dirinya. 
Reliabilitas IPQ-R menunjukkan nilai yang baik 
yaitu antara 0,79 ≤ α ≤ 0,89. Validitas prediktif 
IPQ-R terhadap alat ukur Sickness Impact Profile 
(SIP) menunjukkan bahwa IPQ-R bisa menjadi 
prediktor dari SIP.

Skala SDSCA disusun oleh Toobert, dkk 
(2000) berdasarkan 6 aspek perawatan kesehatan 
diri penderita diabetes yaitu tes kadar glukosa, 
pengobatan (obat-insulin), pola makan sehat, 
olahraga, perawatan kaki dan penghindaran 
merokok. Skala SDSCA ini diisi oleh subyek 
sesuai apa yang dilakukan selama 7 hari terakhir 
pada masa sehat. Skala SDSCA terdiri dari 11 
item utama dan 14 item tambahan. item utama 
berupa tipe skala Likert dengan 8 pilihan. item 
tambahan dapat disajikan untuk mengklarifikasi 
pemahaman subyek, jika peneliti tertarik 
terhadap pertanyaan atau jika masih ada waktu 
yang tersisa dalam mengisi kuesioner. Reliabilitas 
skala SDSCA juga menunjukkan nilai yang baik 
yaitu rata-rata α = 0,47. Validitas kriteria SDSCA 
dengan alat ukur perawatan kesehatan diabetes 
lainnya menunjukkan korelasi yang signifikan  
(Toobert, dkk., 2000). 

Beberapa item demografis juga disajikan 
dalam kuesioner penelitian ini yaitu jenis kelamin, 
usia, lama diagnosis diabetes, jenis diabetes, 
status riwayat keturunan, pendidikan terakhir, 
status pernikahan dan pekerjaan.

Penulis menggunakan program SPSS versi 
16.0 For Windows untuk melakukan analisis 
statistik data penelitian ini. Penulis melakukan uji 
analisis deskriptif terhadap data demografis serta 
data variabel persepsi penyakit dan manajemen 
diri. Data penelitian juga dikenai uji normalitas 
(Kolmogorov-smirnov) dan uji linieritas (Test of 
Linearity: Compare Means) untuk mengetahui 
kelayakan data dalam menggunakan teknik 
parametrik. Uji hipotesis penelitian ini dilakukan 
menggunakan uji korelasi non-parametrik 
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(Spearman’s Rank Order).   

HASIL DAN BAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan 
bahwa sampel penelitian ini terdiri dari 41,3% 
laki-laki dan 58,7% perempuan. Sebagian besar 
sampel:  berusia 51-60 tahun (N = 23; 50%); telah 
mendapat diagnosis diabetes selama 2,5-5 tahun 
(N = 17; 37%); memiliki ayah (N = 20; 43,5%) dan 
ibu (N = 26; 56,5%) yang juga menderita diabetes; 
berstatus menikah (N = 40; 87%); memiliki 
pendidikan terkahir SMA (N = 16; 34,8%); bekerja 
sebagai PNS dan ibu rumah tangga (N = 12; 26,1%). 

 Penulis melakukan uji validitas isi melalui 
professional judgement terhadap translasi alat 
ukur IPQ-R dan SDSCA agar item-item yang 
disajikan kedua transalasi alat ukur tersebut 
mudah dipahami subyek dan tetap akurat. 
Reliabilitas skala translasi IPQ-R pada sampel 
penelitian ini menunjukkan nilai α = 0,85 
sedangkan reliabilitas skala translasi SDSCA pada 
sampel penelitian ini yaitu α = 0,80. Reliabilitas 2 
skala translasi dalam penelitian ini menunjukkan 
nilai yang tinggi sehingga menunjukkan 
kelayakan 2 skala translasi tersebut sebagai alat 
ukur variabel persepsi penyakit dan manajemen 
diri diabetes pada penelitian ini.

Hasil analisis deskriptif persepsi penyebab 
penyakit menunjukkan sebagian besar sampel 
berpandangan bahwa 3 penyebab utama diabetes: 
yang ke-1 adalah pola makan (N = 22; 47,8%); yang 
ke-2 adalah pola makan juga (N = 13; 28,3%); yang 

ke-3 adalah gaya hidup (N = 9; 19,6%).
Hasil uji asumsi normalitas menunjukkan 

bahwa distribusi data penelitian ini normal yaitu 
p = 0,2 (p > 0,05) untuk masing-masing variabel 
persepsi penyakit dan manajemen diri diabetes 
(Tabel 1). Hasil uji asumsi linieritas menunjukkan 
bahwa data penelitian ini tidak linier yaitu p = 
0,047 (p > 0,05) (Tabel 2). Hasil uji asumsi tida 
terpenuhi secara keseluruhan sehingga penulis 
menggunakan teknik analisis korelasi non-
parametrik Spearman’s Rank Order. Uji hipotesis 
yang dilakukan melalui uji korelasi menunjukkan 
hasil yaitu koefisien korelasi sebesar ρ = 0,15 
dan signifikansi koefisien korelasi sebesar p = 
0,32. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan 
p > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan antara persepsi 
penyakit dengan manajemen diri pada penderita 
diabetes yang memiliki riwayat keturunan 
diabetes dalam keluarganya (Tabel 3).

Uji korelasi antar dimensi variabel persepsi 
penyakit dengan manajemen diri diabetes juga 
dilakukan dari data sampel penelitian ini. Hasil uji 
korelasi menunjukkan bahwa beberapa dimensi 
persepsi penyakit menunjukkan hubungan yang 
signifikan dengan manajemen diri yaitu: durasi 
akut-kronis dengan perawatan kaki; durasi 
siklis dengan manajemen diri, pola makan dan 
pengobatan; konsekuensi dengan penghindaran 
rokok; kontrol pribadi dengan manajemen diri, 
pola makan, olahraga dan tes glukosa; emosi 
dengan perawatan kaki; penyebab diabetes 
dengan olahraga (Tabel 4).

Tabel 1 Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Total Persepsi Penyakit 0,089 46 0,200* 0,982 46 0,697
Total Rata-rata Manajemen 
diri 0,097 46 0,200* 0,968 46 0,238

p > 0,05 maka data normal
Tabel 2 Hasil Uji Linieritas (ANOVA) 

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Manajemen diri * 
Persepsi Penyakit

B e t w e e n 
Groups

(Combined) 1826,282 33 55,342 0,609 0,872

Linearity 50,361 1 50,361 0,554 0,471
Deviation from 
Linearity 1775,921 32 55,498 0,611 0,869

Within Groups 1089,907 12 90,826
Total 2916,189 45

p < 0,05 maka data linier
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Tabel 3 Hasil Uji Korelasi
Manajemen diri

Spearman’s rho Persepsi Penyakit Correlation Coefficient 0,150
Sig. (2-tailed) 0,321
N 46

p < 0,05 maka hubungan signifikan

Tabel 4 Koefisien Korelasi Antar Dimensi

Manajemen 
diri

Pola 
makan Olahraga Tes 

Glukosa
Perawatan 

Kaki Rokok Pengobatan

Identitas -0,186 -0,114 -0,128 -0,135 -0,175 0,154 -0,065

Durasi Akut-
Kronis 0,028 0,178 -0,113 0,062 -0,441 0,237 0,206

Durasi Siklis 0,344 0,455 0,050 0,249 -0,015 0,023 0,388

Konsekuensi 0,027 0,099 -0,003 -0,057 -0,019 0,330 0,060

K o n t r o l 
Pribadi 0,391 0,400 0,303 0,453 -0,002 0,056 0,239

K o n t r o l 
Pengobatan 0,178 0,270 0,094 0,112 0,158 0,108 0,106

Koherensi 0,027 -0,060 0,076 -0,017 -0,102 0,243 0,010

Emosi 0,221 0,068 0,182 0,026 0,326 0,218 0,183

Penyebab -0,105 0,026 -0,336 0,109 -0,232 0,050 0,093

angka cetak tebal: p < 0,05 maka hubungan signifikan

Hasil uji analisis korelasi antara variabel 
persepsi penyakit dengan manajemen diri pada 
sampel penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. 
Manajemen diri merupakan konsep yang dapat 
dipengaruhi faktor-faktor lain selain variabel 
persepsi penyakit dalam penelitian ini. Beberapa 
faktor lain tersebut antara lain: penguatan, 
hukuman, dukungan sosial, kepribadian, efikasi 
diri dan locus of control (Sarafino, 1998).

Penguatan yang diberikan pada penderita 
diabetes dapat berupa penguatan positif dan 
negatif. Penguatan positif terhadap penderita 
diabetes dapat berupa berhasil terkendalinya 
kadar glukosa dalam tubuh dan hal tersebut 
dapat mendorong penderita untuk meningkatkan 
manajemen diri sehingga mereka tetap dapat 

mengendalikan diabetesnya. Penguatan 
negatif terhadap penderita dapat berupa 
penghilangan efek samping obat dan hal tersebut 
dapat mendorong penderita untuk kembali 
mengkonsumsi obat sesuai dosis sehingga 
diabetes tetap terkendali (Sarafino, 1998).

Hukuman yang dapat dirasakan oleh 
penderita adalah naik atau turunnya kadar 
glukosa ketika penderita tidak melakukan 
manajemen diri. Hal tersebut dapat mendorong 
penderita untuk kembali menjalani manajemen 
diri sehingga mereka terhindar dari efek 
samping kadar glukosa yang tidak terkendali. 
Lingkungan sosial penderita diabetes juga dapat 
mempengaruhi penderita dalam menjalani 
manajemen diri. Keluarga dan teman-teman 
penderita dapat memberikan dukungan dengan 
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cara mengingatkan pelaksanaan manajemen 
diri serta mendampingi selama pengobatan. 
Dukungan tersebut dapat mendorong penderita 
untuk menjalani manajemen diri. Kepribadian 
penderita juga dapat mempengaruhi manajemen 
diri yang dilakukan oleh penderita. Sifat penderita 
yang selalu berhati-hati cenderung meningkatkan 
perhatian penderita dalam menjalani perawatan 
kesehatan (Sarafino, 1998; Harvey & Lawson, 
2009).

Efikasi diri penderita diabetes dalam 
menjalani manajemen diri dapat mempengaruhi 
penderita dalam menjalani perawatan kesehatan 
dirinya sehari-hari. Penderita diabetes yang 
memiliki efikasi diri yang tinggi dapat didorong 
untuk menjalani perawatan kesehatan dengan 
maksimal. Locus of control internal yang tinggi 
pada diri penderita diabetes menimbulkan 
keyakinan bahwa keberhasilan mengendalikan 
diabetes merupakan hasil usaha dirinya sendiri. 
Keyakinan tersebut dapat mendorong penderita 
untuk beranggapan bahwa pelaksanaan 
manajemen diri merupakan usaha dirinya untuk 
dapat mengendalikan diabetesnya. Sedangkan 
locus of control eksternal yang tinggi pada 
penderita diabetes menimbulkan keyakinan 
bahwa keberhasilan mengendalikan diabetes 
merupakan hasil dari faktor keberuntungan 
dan diluar kendali dirinya. Keyakinan tersebut 
dapat mendorong penderita untuk beranggapan 
bahwa usaha dirinya tidak akan mempengaruhi 
pengendalian diabetesnya (Sarafino, 1998).

Hasil analisis data yang menunjukkan 
tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua 
variabel penelitian juga dapat dipengaruhi oleh 
faktor demografis sampel, yaitu usia. Sebagian 
besar sampel penelitian berusia lebih dari 50 
tahun. Pengisian kuesioner ileh sampel penelitian 
tersebut dapat dipengaruhi oleh bias memori, 
recall dan social desirability (Abubakari dkk, 2011).

Reliabilitas subskala translasi IPQ-R 
menunjukkan nilai yang rendah pada item-item 
yang dipengaruhi oleh faktor tata bahasa yang 
kurang efektif (item nomer 3, 4, 12, 20, 22, 24, 26 dan 
33). item-item tersebut kurang memperhatikan 
aturan baku dalam tata bahasa sehingga ada 
kemungkinan memunculkan kesulitan pendeirta 
dalam memahami item. Pemahaman terhadap 
item akan mempengaruhi cara penderita dalam 
merespon sehingga data yang didapatkan juga 
mempengaruhi hasil analisis korelasi.

Skala translasi SDSCA menyajikan item 
mengenai perawatan kaki dan penghindaran 
merokok. item yang menggali informasi tentang 
perilaku merendam kaki dan perilaku merokok 
cenderung dapat dipengaruhi oleh budaya yang 
dianut oleh sampel penelitian. Bias budaya 
tersebut dapat mempengaruhi cara sampel 
merespon item sehingga data yang didapatkan 
juga akan mempengaruhi hasil analisis korelasi.

Hasil analisis deskriptif persepsi penyebab 
diabetes menunjukkan bahwa sebagian besar 
sampel penelitian ini beranggapan bahwa pola 
makan merupakan penyebab utama munculnya 
penyakit diabetes dalam diri mereka. Hasil 
tersebut mendukung konsistensi terhadap Model 
Medis Penyebab Diabetes yang menjelaskan bahwa 
perkembangan resistensi insulin disebabkan oleh 
faktor pola makan yang tidak sehat (Suyono, 2004 
dalam Yuniarti, 2011). 

Hasil analisis korelasi antar dimensi 
menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi 
persepsi penyakit yang menunjukkan korelasi 
signifikan dengan beberapa dimensi manajemen 
diri. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Scollan-Koliopoulos (2011). 
Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan 
bahwa dimensi kontrol pribadi berhubungan 
signifikan dengan dimensi pola makan sehat 
dan tes kadar glukosa. Persepsi bahwa diri 
sendiri mampu mengontrol diabetes cenderung 
berdampak pada perilaku menjalani perawatan 
kesehatan yang lebih baik (Scollan-Koliopoulos, 
2011).

Hasil penelitian lain oleh Scollan-
Koliopoulos (2010) juga mendukung hasil 
penelitian ini yaitu hubungan signifikan 
antara dimensi emosi dengan perawatan 
kaki. Penderita diabetes yang merasa takut 
mengalami komplikasi diabetes akan cenderung 
melakukan perawatan kesehatan lebih baik 
untuk menghindari komplikasi diabetes tersebut 
(Scollan-Koliopoulos, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Tidak ada hubungan yang signifikan antara 
persepsi penyakit dengan manajemen diri 
pada penderita diabetes yang memiliki riwayat 
keturunan diabetes dalam keluarganya.
Berdasarkan korelasi antar dimensi dapat 
disarankan kepada penderita diabetes untuk 
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lebih terbuka dalam berkomunikasi mengenai 
penyakitnya pada petugas kesehatan. Penderita 
juga disarankan untuk meyakinkan kemampuan 
diri dalam mengendalikan penyakitnya. Petugas 
kesehatan disarankan untuk berkomunikasi 
secara lebih efektif terhadap penderita. Selain 
itu juga disarankan untuk menghindari metode 
menakut-nakuti penderita agar menjalani 

manajemen diri. Kekurangan pada translasi 
skala IPQ-R dan SDSCA dapat diminimalisir 
oleh peneliti selanjutnya agar didapatkan data 
yang lebih reliabel. Selain itu, penggalian 
lebih lanjut terhadap masing-masing dimensi 
persepsi (terutama persepsi kontrol pribadi dan 
pengobatan) penyakit juga dapat meningkatkan 
nilai dan manfaat penelitian.
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