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ABSTRAK 
Kualitas hidup penderita DM 2 memburuk seiring perubahan yang menyertai penyakit dan 
pengobatan sepanjang hayat yang harus dilakukan. Kualitas hidup yang berhubungan dengan 

kesehatan dapat ditingkatkan melalui pemberian dukungan sosial pasangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial pasangan dengan kualitas hidup penderita DM 2. 
Subjek penelitian berjumlah 73, berusia 40-70 tahun dan melakukan kontrol di RSUD Dr. Soetomo, 
Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan dua skala yaitu skala dukungan 
sosial pasangan (23 item, a= 0,910) dan WHOQOL-BREF versi Bahasa Indonesia (26 item, a= 0,867). 
Analisa data menggunakan statistik parametrik dengan teknik uji korelasi Pearson dengan bantuan 
program SPSS 16 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan 
antara dukungan sosial pasangan dengan health-related quality of life pada penderita DM 2 (r= 0,138, 
p= 0,243). Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor lain yang berhubungan 
dengan HRQoL penderita DM 2. 
 

Kata kunci: DM 2, dukungan sosial pasangan, HRQoL, korelasi, WHOQOL-BREF 

 

ABSTRACT 
Health-related quality of life in type 2 diabetes worsened as the changes that accompany the disease 

and lifelong treatment should be done. HRQoL can be improved through the provision of spouse social 

support. These study aims to examined there were relationship between spouse social support with 

HRQoL in type 2 diabetes. Subjects numbered 73, aged 40-70 years old in Dr. Soetomo Hospital, 

Surabaya. Collecting data using a survey method with two scales, are spouse social support (23 items, 

a = 0.910) and Indonesian version of WHOQOL-BREF (26 items, a = 0.867). Data analysis using 

parametric statistic by Pearson correlation with SPSS 16 for Windows. The results showed that there 

was no significant relationship between spouse social support with health-related quality of life in 

type 2 diabetes (r = 0.138, p = 0.243). Further research is needed to identify other factors associated 

with HRQOL in patients with type 2 diabetes. 
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P E N D A H U L U A N  
Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Studi 

epidemiologi terbaru menyatakan Indonesia telah memasuki epidemi diabetes melitus tipe 2 
(Ancaman Diabetes di  Indonesia Meningkat”, 2013). Urbanisasi dan perubahan gaya hidup 
masyarakat seperti pola makan dan aktivitas diyakini menjadi penyebab utama meningkatnya 
penyakit ini  (PERKENI, 2011; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). 

Tahun 2012, International Diabetes Federation (IDF) menyatakan bahwa jumlah penderita 
diabetes melitus secara global semakin bertambah. Menurut estimasi IDF, terdapat lebih dari 371 juta 
orang penderita diabetes melitus di seluruh dunia dan 4,8 juta diantaranya meninggal. Biaya yang 
dikeluarkan untuk pengobatannya diperkirakan sebanyak 471 milyar dolar Amerika. Indonesia 
merupakan negara dengan penderita diabetes melitus terbanyak ketujuh di dunia setelah Cina, India, 
Amerika Serikat, Brasil, Rusia dan Meksiko (Rosalina, 2013; Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Data Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013 mencatat pada tahun 2007 prevalensi diabetes 
melitus adalah 1,1% dan hampir mencapai dua kali lipat pada tahun 2013 yaitu 2,1%. Profil Kesehatan 
Indonesia 2012 menyebutkan bahwa diabetes melitus merupakan penyebab kematian tertinggi 
keenam sebanyak 4,2% pada kelompok usia 15-44 tahun dan tertinggi kedua sebanyak 14,7% pada 
kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan. Dari seluruh prevalensi diabetes melitus di 
Indonesia, 80% diantaranya merupakan diabetes melitus tipe 2 (Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2013).  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan prevalensi diabetes melitus 
yang cukup tinggi. Pada tahun 2007, prevalensi diabetes melitus di Jawa Timur sekitar 1,5%.  Pada 
tahun 2013, prevalensi diabetes di Jawa Timur meningkat menjadi 2,5% dan berada di atas nilai 
prevalensi nasional yaitu 2,1% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Di Surabaya, 
jumlah pasien diabetes melitus yang melakukan kontrol di RSUD Dr. Soetomo mencapai 40 ribu 
perhari. Jumlah ini belum termasuk pasien yang melakukan kontrol di rumah sakit lain di Surabaya, 
puskesmas, dan pasien di daerah pedesaan. Diperkirakan terdapat 100 ribuan pasien diabetes melitus 
di Surabaya  (Penderita Diabetes Surabaya Capai 40 Ribu Perhari, 2013). 

Diabetes melitus tipe 2 (Patel, 2003; PERKENI, 2011) merupakan penyakit kronis yang 
disebabkan oleh ketidakmampuan hormon insulin dalam memproses glukosa menjadi glikogen 
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan glukosa dalam darah. Diabetes melitus tipe 2 
termasuk penyakit kronis yang biasanya terjadi pada orang dewasa berusia 40-an, menderita obesitas 
(kegemukan) dan kurang beraktivitas. Gejala diabetes melitus tipe 2 sangat bervariasi dan timbul 
secara perlahan-lahan, seperti minum yang menjadi lebih banyak, sering buang air kecil, berat badan 
yang menurun sehingga penderita tidak menyadari akan adanya perubahan tersebut. Penyakit ini 
biasanya telah ada 5-7 tahun sebelum penderita terdiagnosa diabetes melitus. Sekitar 50% pasien 
baru mengetahui dirinya mengidap penyakit diabetes mellitus setelah mengalami satu atau lebih 
komplikasi. Komplikasi pada diabetes menimbulkan konsekuensi serius pada kesehatan dan hidup 
penderita. Beberapa komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes melitus tipe 2 adalah 
kebutaan, gagal ginjal, dan gangraen (borok) dan amputasi. Selain itu, penderita juga beresiko tinggi 
mengalami komplikasi penyakit lain seperti hipertensi, jantung koroner, stroke, disfungsi erektil, 
disabilitas, serta kematian dini. Resiko ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, 
kegemukan, riwayat diabetes keluarga, dan berkurangnya aktivitas fisik. 

Resiko komplikasi pada diabetes melitus tipe 2 dapat diminimalkan dengan cara mengubah 
gaya hidup penderita diabetes melitus tipe 2 dan melakukan perawatan serta pengobatan sepanjang 
hayat. Perawatan dan pengobatan yang dimaksud diantaranya adalah minum obat secara teratur, 
injeksi insulin, melakukan latihan fisik, diet rendah gula, insulin, dan pengecekan gula darah secara 
rutin selama hidupnya. Bagi banyak pasien, pengobatan sepanjang hayat ini akan memberatkan dan 
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menyebabkan mereka frustasi bahkan kelelahan. Proses adaptasi penderita terhadap penyakit ini 
menyebabkan perubahan psikologis seperti stres emosional yang disertai dengan respon emosi 
negatif seperti marah, menyerah, isolasi diri, pesimis, dan penyangkalan. Keadaan tersebut dapat 
menyebabkan hubungan sosial penderita terganggu (Yalcin, Karahan, Ozcelik, & Idge, 2008). WHO 
(1998) yang dikutip oleh (Antari, Rasdini, & Triyani, 2011) menyatakan perubahan lain juga tampak 
dari aspek lingkungan seperti peningkatan kebutuhan keuangan dan penurunan dalam kegiatan 
rekreasi. Akumulasi dari kondisi kronis dan pengobatan sepanjang hayat dapat mempengaruhi dan 
mengancam kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 (Coffey, et al., 2002; Warner, Schuz, 
Wurm, Ziegelmann, & Tesch-Romer, 2010). 

Di sisi lain, penderita diabetes melitus tipe 2 yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas, berada 
pada tahap perkembangan usia dewasa madya (40an) dan usia lanjut (60an). Pada tahap 
perkembangan ini mereka memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan (Monks, Knoers, & 
Haditono, 2006). Beberapa tugas perkembangan dewasa madya misalnya menerima dan 
menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisik dan fisiologik; menolong anak-anak muda 
menjadi dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh, mencapai dan 
mempertahankan standar hidup ekonomis, dan merealisasi kesantaian secara dewasa. Beberapa tugas 
perkembangan usia lanjut misalnya menemukan relasi dengan kelompok sebaya, penyesuaian dengan 
gaji yang berkurang dan keadaan pensiun, dan merealisasi keadaan hidup fisik yang sesuai (Monks, 
Knoers, & Haditono, 2006: 23-24). Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya ketimpangan 
antara tugas-tugas perkembangan yang harus terpenuhi oleh individu dewasa madya maupun usia 
lanjut serta keadaan faktual yang menyertai penderita diabetes melitus tipe 2. Perubahan-perubahan 
yang menyertai penyakit diabetes akan menghambat penderita dalam memenuhi tugas-tugas 
perkembangannya. Telah diketahui pula bahwa faktor kondisi kronis dan pengobatan sepanjang hayat 
pada diabetes melitus tipe 2 dapat memperburuk kualitas hidup penderitanya  (Coffey, et al., 2002; 
Warner, Schuz, Wurm, Ziegelmann, & Tesch-Romer, 2010).  

Kualitas hidup adalah merupakan konsep yang ada di berbagai bidang baik ekonomi maupun 
kesehatan. Kualitas hidup yang ruang lingkupnya berkaitan dengan penyakit dan pengaruh penyakit 
tersebut kepada hidup penderita termasuk ke dalam kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan 
(health-related quality of life). WHO (1993) dikutip oleh  (Rapley, 2003) menyatakan bahwa 
pandangan tiap individu mengenai kualitas hidup berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh 
konteks budaya dan sistem nilai dalam hubungannya dengan tujuan hidup, harapan dan perhatian 
individu terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat kemandirian, keyakinan individu, 
hubungan sosial dan hubungan individu dengan lingkungan. Pengukuran kualitas hidup bertujuan 
untuk mengetahui gambaran keadaan individu secara subjektif atas persepsi individu terkait dengan 
penyakit, pengobatan, komplikasi, dan kepuasan individu terkait dengan penyakit yang ia derita. 
 Dalam beberapa penelitian, kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan diyakini dapat 
ditingkatkan melalui pemberian dukungan sosial  (Tang, Brown, Funnel, & Anderson, 2008;  (Barger, 
2012; Warner, Schuz, Wurm, Ziegelmann, & Tesch-Romer, 2010). Dukungan sosial 
dikonseptualisasikan secara umum sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan orang lain, 
khususnya seperti memberikan perhatian, menghargai nilai, perasaan, dan tindakan orang lain, atau 
membantu menghadapi masalah orang lain dengan cara memberikan informasi, pertolongan atau 
bantuan nyata  (Cutrona, 1996).  

Dalam hubungan pernikahan, pertukaran dukungan antara suami dan istri secara langsung 
dapat mempengaruhi kesehatan dan juga dapat menjadi penyangga dalam melawan sumber-sumber 
stres yang berasal dari luar hubungan pernikahan (Ko & Lewis, 2011). Pasangan (suami/istri), sebagai 
orang yang dianggap terdekat dengan penderita diabetes melitus tipe 2, diharapkan dapat 
memberikan dukungan sosial yang efektif kepada penderita diabetes melitus. Adanya ketersediaan 
dukungan sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes melitus menjadi 
lebih baik. Individu yang menerima dukungan sosial yang berkualitas akan lebih sehat secara fisik dan 
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mental  (Cutrona, 1996). Harapannya, dengan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes melitus 
tipe 2 akan dapat membantu penderita dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya.  

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai hubungan antara 
dukungan sosial pasangan dengan HRQoL pada penderita diabetes melitus tipe 2 perlu untuk 
dilakukan. 

 
M E T O D E  

Penelitian ini menggunakan variabel bebas dukungan sosial pasangan dan variabel terikat 
health-related quality of life (HRQoL). Variabel dukungan sosial pasangan memiliki 4 dimensi. Dimensi 
dukungan sosial pasangan  (Cutrona, 1996) terdiri atas dukungan emosional yang meliputi ungkapan 
cinta, empati, dan perhatian dari pasangan kepada penderita; dukungan penghargaan meliputi 
penghormatan terhadap sifat dan karakter pasangan, mempercayai kemampuan pasangan, menyetujui 
atau membenarkan pemikiran, perasaan, atau tindakan dari pasangan; dukungan informasi meliputi 
pemberian saran, nasehat, dan harapan akan kondisi faktual penderita dari pasangan kepada 
penderita; bantuan nyata, merupakan bentuk dukungan sosial yang berupa bantuan secara fisik 
seperti uang dan tempat tinggal. Definisi operasional variabel HRQoL mengacu pada kuesioner yang 
dikeluarkan oleh WHO yaitu WHOQOL-BREF (WHO, 1996: 6) yang terdiri atas kesehatan fisik (physical 
health) meliputi aktifitas kehidupan sehari-hari, ketergantungan terhadap obat-obatan dan bantuan 
medis, energi dan kelelahan, mobilitas, nyeri dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, dan kapasitas 
pekerjaan; kondisi psikologis meliputi kesan terhadap tubuh dan penampilan, perasaan negatif, 
perasaan positif, harga diri, spiritualitas, agama, keyakinan pribadi, pola pikir, belajar, daya ingat, dan 
daya konsentrasi; faktor sosial meliputi hubungan personal, dukungan sosial, dan aktivitas seksual; 
dan faktor lingkungan seperti sumber keuangan, kebebasan, jaminan dan keamanan fisik, lingkungan 
tempat tinggal, kesempatan dan keahlian untuk mendapatkan informasi, peluang untuk ikut serta 
dalam aktivitas rekreasi atau bersantai, lingkungan fisik (polusi, kebisingan, lalu lintas, iklim) dan 
transportasi. 
 Subjek penelitian ini adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang sedang melakukan 
pemeriksaan rutin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, menikah atau masih memiliki suami/istri dan 
berusia 40-70 tahun. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan alat bantu 
kuesioner. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan teknik 
korelasi Product Moment dari Pearson. Analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS versi 16.0 for Windows pada taraf signifikansi sebesar 5% (p value). 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Selama kurang lebih satu bulan peneliti berhasil mengidentifikasi 80 pasien diabetes 

mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo. Sebanyak 73 subjek diikutsertakan 

dalam analisis sedangkan 7 subjek lainnya tidak diikutsertakan karena memiliki nilai ekstrim.  

Berikut ini adalah gambaran subjek penelitian: 

Tabel 1  

Gambaran Subjek  Penelitian  

Variabel  Jumlah  % 
Jenis kelamin   
     Laki-laki 36 45 
     Perempuan  44 55 



Hubungan Antara Dukungan Sosial Pasangan dengan Health-Related Quality of Life pada Penderita 
Diabetes Melitus Tipe 2  5 
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2017, Vol. 6, pp.1-10 

  

 

Pendidikan    
     SD 24 30,0 
     SMP 17 21,2 
     SMA 20 25,0 
     D3 5 6,2 
     S1 9 11,2 
     S2 5 6,2 
Usia (tahun)   
     40-50 17 23,3 
     51-60 34 46,6 
     61-71 22 30,1 

 

 Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

komputer SPSS versi 16.0 for windows. Data dianggap normal apabila nilai signifikansi lebih 

dari 0,05 (Pallant, 2011). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel dukungan 

sosial pasangan dan variabel kualitas hidup (HRQoL) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,200 ssehingga dapat dikatakan kedua variabel memiliki sebaran yang normal. Pada uji 

normalitas pada data dukungan sosial pasangan terdapat 7 subjek yang memiliki nilai 

ekstrim sehingga pada analisa selanjutnya tidak diikutsertakan. Dengan demikian jumlah 

subjek yang di analisa berjumlah 73 subjek. Uji linearitas menggunakan nilai deviation from 

linearity (Widhiarso, 2010) dan diperoleh hasil 0,081 (sig.> 0,05) yang berarti hubungan 

antara kedua variabel dapat dikatakan linear.  

 Uji korelasi menggunakan teknik statistik parametrik Product Moment dari Pearson. 

Penghitungan korelasi dibantu oleh program komputer SPSS versi 16.0 for windows. Taraf 

signifikansi penelitian yang dilakukan adalah 5% atau 0,05.  

 Berdasarkan dari hasil yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa nilai korelasi (rxy) yang 

diperoleh adalah r = 0,138. Menurut Cohen (Pallant, 2011) nilai korelasi dengan rentang r= 

0.10-0.29 menandakan kekuatan hubungan antara kedua variabel tergolong kecil. 

Signifikansi yang diperoleh pada penelitian ini adalah 0,243 dengan asumsi jika nilai 

P>0,05, maka Ha ditolak dan H0  diterima yaitu tidak terdapat hubungan diantara kedua 

variabel. Sehingga dalam penelitian ini taraf signifikansi yang diperoleh adalah P> 0,05 

(Sig.>0,05), artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial pasangan 

dengan HRQoL pada penderita DM tipe 2.  
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Tabel 2 

Hasil uji normalitas, linearitas, dan korelasi 

 Uji Normalitas Uji Linearitas Uji Korelasi 

DUKUNGAN 
SOSIAL* 

0.200 0.081 0.138 

KUALITAS 
HIDUP* 

0.200 0,081 0.138 

   *p<0.05 
 

D I S K U S I  
 Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis alternatif penelitian ini ditolak yaitu tidak 

ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial pasangan dengan health- related quality 

of life pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini diketahui dengan melihat taraf 

signifikansi (p) yang diperoleh sebesar 0,243 atau p > 0,05. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu (Tang, Brown, Funnel, & Anderson, 2008) yang menunjukkan 

hubungan positif antara dukungan sosial dengan kualitas hidup (QoL) dan self-care pada 

penderita diabetes tipe 2 di Amerika. Pada penelitian ini,  terdapat sedikit perbedaan pada 

variabel x yang diteliti. Penelitian sebelumnya dukungan sosial dikaji berdasarkan 

ketersediaan dukungan sosial, jumlah dukungan sosial yang diterima, dan kepuasan terhadap 

dukungan sosial. Pada penelitian ini, penulis mengkhususkan penelitian pada dukungan sosial 

yang berasal dari pasangan (suami/istri).  

 Pada penelitian lain, dukungan sosial menunjukkan hubungan yang positif dengan 

kualitas hidup pada lanjut usia (Raharjo, 2008). Meskipun pada kelompok subjek yang 

berbeda, rentang usia subjek pada kedua penelitian kurang lebih sama yaitu antara 40-70 

tahunan. Penelitian ini juga mengkaji dukungan sosial dengan dimensi yang sama yaitu 

dimensi emosional, penghargaan, informasi, dan bantuan nyata. Kesamaan juga terdapat pada 

penggunaan instrumen kualitas hidup (HRQoL) yang berasal dari WHO yaitu WHOQOL-BREF. 

Dalam hal ini, meskipun penulis menguji variabel yang hampir sama namun menunjukkan 

hasil yang cukup berbeda. Dari hasil penelitian dapat dihitung sumbangan variabel x terhadap 

variabel y dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang didapat kemudian dikalikan 

100% (Pallant, 2011). Pada subjek penderita DM tipe 2 dukungan sosial yang berasal dari 

pasangan menyumbang sekitar 1,9% (r2= 0,1382 x 100% = 1,9044%) terhadap peningkatan 
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kualitas hidup penderita DM tipe 2 dan sisanya mungkin ditentukan oleh faktor lain. Dengan 

demikian sumbangan variabel dukungan sosial terhadap variabel HRQoL relatif kecil. 

 Secara teoritis, pasangan dalam hal ini suami atau istri dapat menjadi sumber 

dukungan sosial yang utama baik secara fisik maupun emosional, terlebih untuk individu yang 

sedang mengalami atau menderita suatu penyakit kronis  (Cutrona, 1996; Ko & Lewis, 2011). 

Saat individu menderita suatu penyakit dan mengalami kekeluhan fisik mereka 

membutuhkan dukungan sosial dari orang lain untuk menghadapi kondisi tersebut. Selain 

dukungan sosial dari pasangan, dukungan sosial dari anak dan tenaga kesehatan juga diyakini 

sebagai sumber dukungan sosial yang efektif (Cutrona, 1996). 

 Namun, permasalahannya dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan sosial pasangan dengan HRQoL penderita DM tipe 

2. Tidak adanya hubungan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup penderita DM tipe 2 

dapat terjadi bila dukungan sosial yang diberikan oleh pasangan tidak dipersepsikan sebagai 

suatu bentuk dukungan sosial oleh penderita diabetes (Asri, 2006). Persepsi penerimaan 

dukungan sosial ini dipengaruhi oleh faktor gender dimana penderita diabetes wanita 

cenderung tidak melihat adanya persepsi dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang 

disekitarnya terutama dari pasangan/suami. Dijelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan suami kurang berperan aktif dalam proses tata laksana pengelolaan diabetes 

yang dilakukan istrinya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sriram, dkk.  

(Asri, 2006) mengenai bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap penderita 

diabetes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebutuhan akan bentuk 

dukungan sosial antara penderita  diabetes pria dan wanita dalam proses aktivitas 

pengelolaan diabetes. Pada penderita pria, bentuk dukungan sosial yang paling dibutuhkan 

adalah bantuan untuk menyediakan dan mengatur makanan yang dianjurkan untuk penderita 

diabetes serta bantuan untuk menemani aktivitas fisik. Sedangkan pada penderita wanita 

bentuk dukungan yang paling dibutuhkan adalah bantuan untuk melakukan aktivitas fisik. 

Selebihnya, untuk bantuan menyediakan dan mengatur pola makan penderita diabetes wanita 

bisa melakukannya sendiri.   

 Mercado & Vargas  (Asri, 2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa dibandingkan 

wanita, penderita pria lebih banyak membutuhkan dukungan dari istri dan anggota keluarga 
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lain untuk berperan dalam mengontrol penyediaan dan pengaturan pola makan yang 

dikonsumsi sehari-hari. Hal ini dikarenakan penderita diabetes pria lebih cenderung 

menganggap bahwa istri bertanggung jawab dalam penyediaan dan mengatur pola makan 

sehari-hari. Anggapan bahwa istri memiliki tanggung jawab dalam penyediaan menu makan 

dipengaruhi oleh faktor budaya yang menyatakan bahwa pria bertanggung jawab dalam 

mencari sumber penghasilan dan wanita bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, 

salah satunya memasak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender atau 

jenis kelamin dapat mempengaruhi persepsi dukungan sosial yang diterima oleh subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini sebagian besar subjek adalah wanita (55%). Untuk 

mendukung penjelasan di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut. 

 
S I M P U L A N  

 Penelitian ini menghasilkan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial pasangan 

dengan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dimungkinkan karena 

dukungan sosial yang diberikan oleh pasangan tidak dipersepsikan sebagai bentuk dukungan 

sosial oleh penderita diabetes melitus tipe 2. Selain itu, penelitian lain mengemukakan bahwa 

ada perbedaan kebutuhan akan bentuk dukungan sosial yang dibutuhkan antara penderita 

diabetes pria dan wanita. 

 Maka dari itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengungkap 

kemungkinan variabel lain yang lebih berperan terhadap kualitas hidup penderita diabetes 

melitus tipe 2. Selain itu, alangkah baiknya bila penelitian berikutnya dapat mengungkap 

faktor lain seperti persepsi dukungan sosial berdasarkan peran gender dalam masyarakat. 
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