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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan self-management of diabetes terhadap 
psychological well-being penderita diabetes mellitus tipe 2 pada dewasa akhir. Penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan teknik survey dengan mengisi 
self-administered quesionaire. Alat ukur yang digunakan adalah self-management of diabetes dan 
skala Ryff’s psychological well-being yang telah diadaptasi oleh Wasono (Wasono, 2015). Jumlah 
subjek penelitian ini sebanyak 51 orang dengan kriteria menderita diabetes mellitus tipe 2 dalam 
rentang usia ≥60 tahun. Hasil dari penelitian ini didapati nilai koefisien korelasi antar variabel sebesar 
r = 0,692 dengan taraf signifikansi ρ = 0,000, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan signifikan yang kuat antara self-management of diabetes dengan psychological well-being 
penderita diabetes tipe 2 pada dewasa akhir. Pada penelitian ini subjek melaksanakan management 
emosi dengan baik yang dapat mempengaruhi keseluruhan self-management of diabetes sehingga 
dapat  meningkatkan psychological well-being, hal tersebut membuat penderita diterima masyarakat 
dengan baik juga dapat memelihara kondisi tubuh. 
 
Kata kunci: dewasa akhir, Diabetes Mellitus tipe 2, psychological well-being, self-management of diabetes 

 

ABSTRACT 
This study aimed to determine Correlation between Self-Management Of Diabetes and  Psychological 
Well-Being in Patient Diabetes Mellitus type 2 Late Adult. The study used a quantitative approach, data 
collected using survey techniques by filling self-administered quesionaire. The Instrument for this 
study used self-management of diabetes scale and Ryff’s psychological well-being scale which has been 
adapted by Wasono (Wasono, 2015). This study was conducted in 51 patiens diabetes type 2 with age 
range ≥60 years. The result of this study obtained a correlation coefficient score r = 0.692 with 
significance level ρ = 0.000, it means that there is a strong significant relationship between self-
management of diabetes with psychological well-being type 2 diabetics in late adulthood. Subjects in 
this study performed a good emotional management that can affect overall self-management of 
diabetes and also improved their psychological well-being, it makes patients accepted well by 
community and can also maintain their body conditions. 
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selama sumber aslinya disitir dengan baik. 
  

 

P E N D A H U L U A N  
Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yang 

terjadi dibeberapa jenis kelas rumah sakit di Jawa Timur terdapat lebih dari 200.000 pasien rawat 
jalan penderita diabetes (BPS, 2012). Pada rumah Sakit Pemerintah kelas A di Jawa Timur dari tahun 
2012 ke tahun 2013 tercatat adanya peningkatan angka kejadian sebanyak 4296 penderita (BPS., 
2013). Diabetes Mellitus tipe 2 umumnya diderita oleh seseorang ketika memasuki usia tua (Insulin 
dan Resistensi Insulin, 2014). Hal tersebut terjadi karena menurunnya fungsi tubuh dan juga 
manifestasi dari buruknya gaya hidup, seperti aktivitas fisik yang rendah, kecenderungan 
mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kalori tinggi tapi rendah serat (Martinus, 2013). 
Seseorang dalam tahapan usia dewasa akhir berada pada puncak dari usia sebelum datangnya 
kematian, dan tugas perkembangan pada tahapan usia tersebut adalah mencapai successful aging yang 
dapat terpenuhi ketika seseorang mendapat kesejahteraan (well-being) baik dari segi fisik maupun 
psikologis (Santrock, 2007).  

Penyakit diabetes ini membawa dampak yang cukup besar bagi penderitanya karena penderita 
harus melakukan berbagai macam aktifitas Self-management of diabetes seperti berolahraga secara 
teratur, melakukan diet, mengkonsumsi obat-obatan bahkan untuk beberapa penderita harus 
menyuntikkan insulin tiap beberapa jam, dan masih banyak lagi hal yang perlu dilakukan dan diatur 
dengan tepat sesuai kemampuan penderita. Hal tersebut tentunya memberikan tekanan dan juga 
dampak psikologis negatif dalam hal ini adalah psychological well-being bagi penderita yang tidak 
dapat mengatur kegiatan dengan baik, terutama bagi penderita yang mengalami penurunan fungsi 
kognitif, fisik, dan memiliki kesehatan mental yang rentan seperti yang terjadi pada usia dewasa akhir. 
Kondisi tersebut membuat penderita cenderung memunculkan rasa cemas dan frustasi dikarenakan 
tuntutan untuk selalu menjaga kondisi tubuh penderita. Ketika penderita tidak mampu mengelola diri 
dan penyakitnya, psychological well-being penderita akan turut terganggu (Clarke, 2014). 

Penderita diabetes terkadang tidak melakukan Self-management of diabetes secara efektif dan 
rutin, karena beberapa penderita seringkali merasa keuntungan dari menjalankan Self-management of 
diabetes dengan baik cenderung tidak pasti bahkan tidak dapat dicapai. Seperti pada penderita dengan 
ketidakmampuan belajar yang parah, dan penderita dengan permasalahan kesehatan mental, sehingga 
diperlukan tambahan dukungan (Davies, 2010). Tantangan yang dialami oleh penderita diabetes 
dimana penderita harus tetap menjalankan self-management of Diabetes ditengah keterbatasan 
kondisi tubuh untuk menjaga kondisi kesehatannya agar tidak semakin memburuk memiliki hubungan 
dengan kondisi Psychological well-being penderita, karena tantangan tersebut memberikan dampak 
distress secara psikologis dan menjadi hambatan bagi penderita untuk dapat berfungsi secara optimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan self-management of 
diabetes dengan kondisi psychological well-being penderita diabetes tipe 2 pada dewasa akhir yang 
nantinya akan mengantarkan penderita mencapai tugas tahap perkembangan dewasa akhir yakni 
succesfull aging. 
Self-management of diabetes 

Pengendalian maupun pengaturan diri bagi penderita diabetes atau biasa disebut self-
management of diabetes menjadi fokus utama penderita diabetes untuk dapat hidup lebih baik, hal ini 
dikarenakan tindakan self-management of diabetes yang apabila dilakukan dengan efektif dapat 
mempengaruhi kesehatan jangka panjang dan juga well-being (subjective well-being maupun 
psychological well-being) penderita (Primozik, Taucar, Avbelj, Dernovsek, & Oblak, 2012). Self-
management yang diperlukan dalam melakukan serangkaian tugas perawatan diri pada penderita 
penyakit diabetes adalah management medis, management peran, dan management emosi (Lorig & 
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Holman, 2003). Management Medis yang harus dilakukan seperti Diet, Olahraga, Terapi obat, Self-
monitoring blood glucose (SMBG), Perawatan Kaki, dan Perawatan mata. Pada Management Peran yang 
dimaksud oleh Corbin dan Straus (Lorig, Holman, Sobel, Laurent, González, & Minor, 2006) adalah cara 
seseorang dalam mempertahankan, merubah, dan menciptakan makna baru pada perilaku atau peran 
dalam hidupnya. Sedangkan Management Emosi adalah dimana seseorang diharuskan untuk 
menghadapi, mengendalikan, dan belajar mengelola kemarahan secara efektif yang berkelanjutan 
akibat menderita penyakit kronis dimana kondisi tersebut dapat merubah pandangan seseorang 
tentang masa depannya.  
Psychological Well-being 

Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) pada orang tua menurut Hoyer (Hoyer & 
Roodin, 2003) berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik dan juga mental, sumber penghasilan, serta 
keterlibatan dalam lingkungan sosial. Hal tersebut juga diutarakan oleh Santrock (Santrock, 2007) 
bahwa faktor yang berhubungan dengan successful aging seseorang adalah gaya hidup aktif, positive 
coping skill, hubungan dan dukungan sosial yang baik, dan tidak adanya penyakit. Dari beberapa faktor 
yang telah dijabarkan diatas, faktor hubungan sosial serta dukungan sosial memiliki hubungan dengan 
successful aging yang merupakan salah satu indikator dari dimensi psychological well-being milik Ryff 
& Keyes (Ryff & Keyes, 1995). Ryff’s Psychological well-being memiliki enam dimensi, yaitu: 
Penerimaan diri (self-acceptance), Hubungan positif dengan orang lain (positive relation with others), 
Pertumbuhan pribadi (personal growth), Tujuan hidup (purpose in life), Penguasaan lingkungan 
(environtmental mastery), dan Otonom (autonomy).  

Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, menyadari dan mengakui 
berbagai aspek diri termasuk kualitas baik dan juga buruknya,juga merasa positif dengan masa lalu. 
Hubungan positif dengan orang lain  adalah adanya hubungan yang hangat, hubungan terasa 
memuaskan, memiliki rasa saling percaya dengan orang lain, memiliki empati yang kuat, tumbuhnya 
afeksi dan keintiman, memahami bagaimana memberi dan menerima dalam hubungan sesama 
manusia. Pertumbuhan pribadi dimana individu melihat diri sebagai sesuatu yang terus tumbuh dan 
berkembang, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi diri, melihat peningkatan dalam diri 
dan juga perilaku dari waktu ke waktu, dan menilai pertumbuhan pribadi dari peningkatan 
pengetahuan dan efektivitas diri. Tujuan hidup adalah dimana seseorang memiliki nilai tujuan hidup 
tinggi, merasa bahwa kehidupan saat ini dan juga masa lalu memiliki sebuah makna, memegang 
keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta memiliki maksud dan tujuan untuk hidup. 
Penguasaan lingkungan merupakan kemampuan menguasai dan mampu mengelola lingkungan, 
mampu mengendalikan aturan yang rumit dari kegiatan eksternal, memanfaatkan kesempatan yang 
ada secara efektif, mampu memilih ataupun menciptakan suasana yang sesuai dengan kebutuhan dan 
nilai pribadi. Otonom adalah dimana seseorang dapat mandiri dan memiliki ketetapan diri, memiliki 
kemampuan menahan tekanan sosial berupa tindakan maupun pikiran dengan cara tertentu, 
mengatur perilaku dari dalam diri, mengevaluasi diri berdasarkan standar pribadi. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik survey untuk 

mengumpulkan data dengan mengisi self-administered questionnaires, data yang terkumpul kemudian 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasi Pearson’s product-moment. Subjek penelitian 
ini adalah penderita diabetes dengan rentang usia ≥60 tahun. Peneliti menggunakan metode 
nonprobability sampling, tepatnya Purposive sampling atau juga disebut judgemental sampling untuk 
menentukan sample subjek tersebut. Variabel penelitian yang dianalisis adalah self-management of 
diabetes sebagai variabel bebas dan psychological well-being sebagai variabel tergantung. Instrument 
yang digunakan pada penelitian ini adalah skala untuk mengukur psychological well-being dengan 
mengunakan instrumen Ryff’s psychological well-being versi pendek yang berisi 18 aitem yang telah 
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diadaptasi sebelumnya oleh Wasono (Wasono, 2015) dan instrumen untuk self-management of 
diabetes disusun oleh peneliti dengan menggunakan teknik penskalaan likert berdasarkan teori self-
management of diabetes milik Lorig, dkk. (Lorig, Holman, Sobel, Laurent, González, & Minor, 2006) 
serta panduan management medis dari DepKesRI (DepKesRI, 2005). Kedua instrument tersebut 
memiliki nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,927 untuk self-management of diabetes dan 0,879 untuk 
psychological well-being. Setelah dilakukan analisis korelasi menggunakan teknik korelasi Pearson’s 
product-moment nilai koefisien korelasi yang dihasilkan dari kedua variabel sebesar r = 0,692 dan 
taraf signifikansi ρ = 0,000.  

 
H A S I L  P E N E L I T I A N  

Subyek pada penelitian ini lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki, dengan 

mayoritas status menikah. Status pekerjaan subyek penelitian lebih banyak ibu rumah tangga 

dan tidak bekerja, selain itu sebesar 51% subyek menerima dana kesehatan. Dari total nilai 

yang didapatkan subjek didapatkan nilai sebagai berikut:  

Tabel 1. Hasil Statistik  

 Mean Std. 
Deviasi 

Variance Kolmogorov-
Smirnov 

Linearitas 
 
 

0,000 

Koefisien 
Korelasi 

 
0,692 

Self-
management 
of diabetes 

163,14 21,185 448,801 0,077 

Psychological 
well-being 

52,39 10,270 105,483 0,200 

 
Berdasarkan data analisis deskriptif Tabel 1 diatas didapatkan nilai rata-rata (Mean) 

untuk Self-management of diabetes 163,14, memiliki standar deviasi sebesar 21,185, dan 

memiliki probabilitas acak (Variance) sebesar 448,801 di dalam sample sebanyak 51 orang 

penderita diabetes. Sedangkan hasil dari skor rata-rata variabel Psychological well-being 

adalah 52,39, dengan nilai standar deviasi sebesar 10,270 dan variance sebesar 105,48. 

Setelah mendapatkan hasil nilai-nilai tersebut kemudian dapat ditentukan posisi Self-

management of diabetes dan Psychological well-being  subyek. Sebanyak 15,7% penderita dari 

total sampel berada pada tingkat rendah dalam melakukan self-management of diabetes, 

74,5% berada pada kategori sedang dan sebanyak 9,8% dalam kategori tinggi. 17,7% dari 

total sampel berada pada kondisi Psychological Well-Being yang rendah, 68,6% sampel dalam 

kategori sedang dan 13,7% sisanya berada pada kondisi Psychological Well-Being yang tinggi.  

Sebelum hasil pengumpulan data dapat dianalisis, peneliti perlu melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu untuk menentukan jenis sebaran data dan linearitas hubungan antar variabel. 
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Sebaran data pada variabel Self-Management of Diabetes terdistribusi normal karena 

signifikansi (p) menghasilkan nilai > 0,05, dapat dilihat pada tabel 1 dimana nilai Self-

Management of Diabetes  yang dihitung menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan 

nilai (p) = 0,077. Begitu juga dengan variabel psychological Well-Being karena menghasilkan 

nilai (p) = 0,200. Selanjutnya adalah mengetahui posisi kedua variabel yang digunakan sejajar 

atau tidak dengan menggunakan one-way ANOVA. Hubungan variabel dapat dikatakan sejajar 

apabila memenuhi syarat nilai signifikansi (p) < 0,05. Apabila nilai yang dihasilkan < 0,05 

maka hubungan kedua variabel penelitian tidak sejajar. Nilai kedua variabel menghasilkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara variabel Self-

Management of Diabetes dan Psychological Well-Being memiliki kedudukan hubungan yang 

sejajar atau linier. Setelah diketahui sebaran data dan posisi kedua variabel selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan uji korelasi menggunakan Pearson’s product-moment. Nilai 

korelasi Product Moment yang dihasilkan dari penghitungan adalah 0,692 dan bernilai positif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel akan sama-sama tinggi apabila salah satu 

variabel tinggi dan juga sebaliknya. Nilai absolut dari korelasi tersebut dapat 

diinterpretasikan masuk kedalam kategori memiliki kekuatan hubungan yang besar. 

Selain itu peneliti juga melihat korelasi dimensi antar variabel, dari penghitungan 

tersebut menghasilkan nilai koefisien korelasi tertinggi antara dimensi management emosi 

dari Self- management of Diabetes dengan dimensi Environmental mastery dari Psychological 

Well-Being. Sedangkan korelasi paling rendah antara dimensi Management Peran dari Self- 

management of Diabetes dengan dimensi Autonomy dari Psychological Well-Being. Hubungan 

antar dimensi kedua variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Korelasi antar variabel  

Self-
Management 
of Diabetes 

Psychological 
Well-Being 

Autonomy Environmental 
mastery 

Personal 
growth 

Positive relations 
with others 

Purpose in 
life 

Self-
acceptance 

Management 
Medis 

Pearson 
Correlation 

.205 .439** .446** .255 .457** .359** 

 Sig. (2-tailed) .149 .001 .001 .071 .001 .010 

Management 
Peran 

Pearson 
Correlation 

.086 .654** .452** .562** .493** .493** 

 Sig. (2-tailed) .548 .000 .001 .000 .000 .000 
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Management 
Emosi 

Pearson 
Correlation 

.299* .693** .630** .415** .479** .573** 

 Sig. (2-tailed) .033 .000 .000 .002 .000 .000 

 
 

D I S K U S I  

Hasil yang diperoleh dari penghitungan uji korelasi menunjukkan adanya hubungan 

antara seluruh dimensi Self-Management of Diabetes dengan Psychological Well-Being pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 dewasa akhir. Akan tetapi terdapat dimensi dengan nilai 

koreasi yang lebih rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya, yaitu dimensi autonomy dari 

Psychological Well-Being.  Dibandingkan dengan kelima dimensi lainnya apabila dikorelasikan 

dengan dimensi-dimensi dari Self-Management of Diabetes memiliki nilai korelasi yang paling 

rendah. Hasil penelitian ini memperlihatkan ciri khas dari budaya masyarakat Indonesia yang 

cenderung kolektivis seperti yang dijelaskan oleh Suseno (Suseno, 1991) bahwa nilai budaya 

yang dipegang oleh bangsa Indonesia adalah budaya kolektivistik. Hofstede & Hofstede 

(Hofstede & Hofstede, 2005) menjelaskan yang dimaksud dengan nilai budaya kolektivisme 

adalah masyarakat tempat sesorang lahir dan tumbuh akan memberikan perlindungan 

sebagai imbalan atas loyalitas pada orang tersebut. Kondisi ini terlihat dari perolehan nilai 

subjek penelitian dimana skor dimensi otonom psychological well-being memiliki nilai yang 

paling rendah diantara ke-lima dimensi psychological well-being lainnya. Prinsip yang 

dipegang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dengan nilai budaya kolektivis adalah dengan 

menjaga dan mempertahankan hubungan sosial dengan menekan prinsip individu dan lebih 

mementingkan kepentingan umum serta mendahulukan kesepakatan bersama (Suseno, 

1991). Sedangkan definisi dimensi autonomy milik Ryff (Ryff & Keyes, 1995) lebih 

menekankan pada aspek pribadi seperti dalam memutuskan seseuatu atau menyetujui 

pandangan orang lain berdasarkan standar pribadi, dan juga memberikan seseorang perasaan 

bebas dari norma-norma pemerintahan dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan 

jenis budaya di Indonesia yang cenderung kolekstivis. Hal tersebut yang membuat nilai 

dimensi otonom pada subjek penelitian yang merupakan orang   Indonesia dengan budaya 

kolektivis cenderung rendah.  
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Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Tristiana, 

dkk., (Tristiana, Kusnanto, Widyawati, Yusuf, & Fitriyasari, 2016), dimana pada penelitian 

Tristiana, dkk. menunjukkan adanya hubungan antara dimensi otonom dari psychological 

well-being dengan management medis serta dimensi hubungan positif dengan orang lain 

dengan dimensi management medis. Sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat hubungan 

pada kedua korelasi tersebut. Akan tetapi pada korelasi antar dimensi kedua variabel yang 

lainnya memiliki kesamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian Tristiana, dkk. 

Dimensi psychological well-being yang paling tinggi pada subjek penelitian ini adalah dimensi 

penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan penerimaan diri. 

Kemampuan penguasaan lingkungan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

management peran dan management emosi, hal ini terjadi apabila seseorang memiliki 

kemampuan management emosi yang baik akan mampu bereaksi sesuai tuntutan dan 

cenderung bertindak fleksibel seperti yang diutarakan oleh Whishnuwardhani & 

Mangundjaya (Wishnuwardhani & Mangundjaya, 2008). Whishnuwardhani & Mangundjaya 

menyatakan bahwa pengaturan diri (self-management) tidak menyebabkan seseorang yang 

matang emosinya mampu mengendalikan dengan baik menjadi pribadi yang kaku, melainkan 

dapat berpikir terbuka dan bertindak fleksibel karena orang tersebut akan akan lebih mampu 

beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini diperoleh karena seseorang dapat menerima 

beragam kondisi dan situasi, kemampuan tersebut berhubungan dengan kemampuan 

management peran penderita.  

 
S I M P U L A N  

Setelah dilakukan uji korelasi antar kedua variabel penelitian, yaitu self-management of 

diabetes dengan psychological well-being didapatkan hasil yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Self-

Management of Diabetes dengan Psychological Well-Being. Seorang penderita diabetes 

mellitus tipe 2 pada dewasa akhir yang melakukan self-management of diabetes dengan efektif 

akan meningkatkan Psychological Well-Being penderita. Terlihat bahwa penderita diabetes 

usia dewasa akhir pada penelitian ini dapat melaksanakan management emosi dengan baik 

yang mempengaruhi keseluruhan self-management of diabetes penderita dan dapat 
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meningkatkan kesejahteraan psikologis (psychological well-being) sehingga penderita dapat 

diterima masyarakat dengan baik dan tetap dapat memelihara kondisi tubuh agar tetap sehat. 

Penting bagi penderita untuk menyadari kondisi fisik dan juga psikologisnya ditengah 

tantangan-tantangan yang dihadapi pada usia tersebut. Perlu adanya edukasi dan 

pendampingan untuk dapat mengantarkan penderita diabetes mellitus tipe 2 dewasa akhir 

menuju successful aging. 
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