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Abstrak.

This research aimed to find out if there any difference of psychological well-being on 
middle age adult with type 2 diabetes based on coping strategy. Psychological well-being is a 
positive character ownership on self-acceptance, positive relation with others, autonomy, 
enviromental mastery, purpose in life and personal growth. Coping strategy referred in this 
research is problem-focused coping and emotion-focused coping.

This research carried out in Poli Penyakit Dalam at RSUD Sidoarjo with number of the 
subject as much as 40 people including 21 male and 19 female who has type 2 diabetes and are at 
the age of 35-60 years old. Sampling in this research is carried out by incidental sampling 
techniques. To collecting data using form of questionnaire which adapt from Ryff ’s Psychological 
Well-Being Scale with 42 items and COPE Scale as much as 40 items. Reliability is 0,768 for the 
scale of psychological well-being and to scale coping strategy is 0,944.

Data analysis was conducted with statistical techniques distinction independent 
sample t-test with the help of statistics programs SPSS version 16.0 for windows. The results of a 
statistical analysis produce value of t=0,432 with p=0,668 (p > 0,05). This result shows that there 
was no difference in psychological well-being on middle age adult with type 2 diabetes based on 
coping strategy.

coping strategy, psychological well-being

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan psychological well-
being pada penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya apabila ditinjau dari strategi coping. 
Psychological well-being merupakan kepemilikan akan karakter positif pada penerimaan diri, 
hubungan dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan 
pertumbuhan diri. Strategi coping yang dimaksud dalam penelitian ini adalah problem-focused 
coping dan emotion-focused coping. 

Penelitian dilakukan di Poli Penyakit Dalam RSUD Sidoarjo dengan jumlah subjek 
sebanyak 40 orang diantaranya 21 orang berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang berjenis kelamin 
perempuan dengan kriteria menderita penyakit diabetes tipe 2 dan berada pada usia 35-60 tahun
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik insidental sampling. Alat 
pengumpul data yang digunakan berupa kuisioner yang merupakan hasil adaptasi dari 
Psychological Well-Being Scale dari Ryff sebanyak 42 butir dan COPE Scale sebanyak 40 butir. 
Reliabilitas alat ukur sebesar 0,768 untuk skala psychological well-being dan sebesar 0,944 
untuk skala strategi coping.

Analisis data dilakukan dengan teknik statistik uji perbedaan independent sample t-
test dengan bantuan program statistik SPSS versi 16.0 for windows. Hasil analisis statistik 
menghasilkan nilai t=0,432 dengan p=0,668 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan psychological well-being pada penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya 
ditinjau dari strategi coping.

strategi coping, psychological well-beingKata kunci: 

Titi Angraeni, Ika Yuniar Cahyanti

Ryff merumuskan psychological well- atau menunda munculnya komplikasi. Di sisi lain, 
being ke dalam model multidimensional (Ryff, sebuah studi meta-analisis menunjukkan bahwa 
1995 dalam Vazquez, 2009: 18). Setiap dimensi depresi secara konsisten berhubungan dengan 
menggambarkan usaha yang dilakukan seseorang keadaan hiperglikemia (Lustman & Anderson, 
untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dkk., 2000 dalam Gonzalez, dkk., 2011: 76), resiko 
berbeda sehingga individu dapat berfungsi secara adanya komplikasi diabetes (de Groot, Anderson, 
positif (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002; Ryff & Freedland, Clouse & Lustman, 2001 dalam 
Keyes, 1995 dalam Vazquez, 2009: 18). Adapun ciri- Gonzalez, dkk., 2011: 76) dan ketidakpatuhan 
ciri individu yang mampu mencapai psychological terhadap perawatan diri (Gonzalez & Peyrot, dkk., 
well-being adalah memiliki karakter positif pada 2008 dalam  Gonzalez, dkk., 2011: 76).
penerimaan diri, hubungan dengan orang lain, Penderita diabetes tipe 2 akan membangun 
otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, pengalaman-pengalaman tersendiri mengenai 
dan pertumbuhan diri (Iriani, 2005: 32-33). penyakitnya termasuk pada aspek emosional dan 

Psychological well-being memiliki peranan kognitif yang pada akhirnya akan menentukan 
dalam pencegahan dan penyembuhan suatu penggunaan strategi coping (Coelho, dkk., 2003: 
penyakit sehingga dapat meningkatkan harapan 313). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnson 
hidup penderita (Vazquez, dkk., 2009: 15). Salah dan Barer (1993 dalam Hoyer, 2003: 132) 
satu penyakit kronis adalah penyakit diabetes yang menunjukkan bahwa strategi coping diasosiasikan 
m a m p u  m e m b e r i k a n  p e n g a r u h  p a d a  dengan tingginya well-being. Strategi coping 
psychological well-being seseorang karena gejala adalah suatu proses untuk mengatasi berbagai 
dan perawatan yang memberatkan penderita serta macam tuntutan baik dari sisi internal maupun 
komplikasi yang melemahkan bahkan dapat eksternal yang melebihi kapasitas dari orang 
mengancam jiwa seseorang (Jacobson, 1994 dalam tersebut (Lazarus & Folkman, 1984 dalam Taylor, 
Karlsen, 2002: 459). Penyakit diabetes menuntut 1999: 204).
seseorang untuk melakukan perubahan dalam Lazarus dan Folkman (1980 dalam Carver, 
gaya hidupnya terkait dengan diet dan olahraga dkk., 1989: 267) mengklasifikasikan strategi 
yang harus dilakukannya, serta melakukan coping menjadi dua kelompok besar yaitu
pengobatan oral secara rutin (Jacobson, 1995 problem-focused coping dan emotion-focused 
dalam Karlsen, 2002: 460). coping. Problem-focused coping bertujuan untuk 

Penelitian yang dilakukan oleh Eiser dan memecahkan masalah atau melakukan sesuatu 
kolega (2001: 109) pada penderita diabetes tipe 1 hal untuk mengatasi stres. Emotion-focused 
dan tipe 2 menunjukkan tingginya psychological coping bertujuan untuk mengurangi ataupun 
well-being bagi penderita diabetes yang memiliki mengatur stres emosional yang berhubungan 
rasa percaya diri akan kemampuan untuk dengan situasi yang ada.
mengelola penyakitnya dan memiliki kepercayaan Sebuah penelitian tentang strategi coping
bahwa hal yang dilakukannya dapat mencegah pernah dilakukan oleh Scheier, Weintraub, dan
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Carver (1986 dalam Vazquez, dkk., 2009: 22) pada membentuk pengalaman terhadap penyakit yang 
individu yang optimis menunjukkan bahwa diderita, termasuk aspek emosional dan kognitif 
individu tersebut menggunakan problem-focused yang pada akhirnya akan menentukan 
coping secara langsung dalam mengatasi kejadian penggunaan strategi copingnya (Coelho, dkk., 
stres yang dihadapinya dan permasalahan- 2003: 313). Penulis ingin mengetahui apakah ada 
permasalahan terkait dengan kesehatannya yang perbedaan psychological well-being pada 
pada akhirnya akan berhubungan dengan penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya 
perawatan diri dan terkait dengan proses ditinjau dari strategi coping.
penyembuhan penyakit di masa yang akan datang. 
Optimisme memiliki hubungan yang sangat kuat Psychological Well Being 
dengan tingginya psychological well-being Ryff (1995 dalam Iriani, 2005: 32-33) 
seseorang sehingga memiliki peranan yang mengembangkan konsep psychological well-being
penting terhadap kesehatan secara fisik (Avia & melalui tiga perspektif, yaitu perspektif psikologi 
Vazquez, 1998 dalam Vazquez, dkk., 2009: 21). perkembangan, psikologi klinis, dan kesehatan 
Penelitian ini secara tidak langsung menunjukkan mental. Dari berbagai perspektif tersebut yang 
adanya hubungan yang kuat antara problem- menjelaskan kualitas positif dari manusia terdapat 
focused coping dengan tingginya psychological beberapa kesamaan. Ryff merumuskan beberapa 
well-being. kesamaan ini menjadi enam dimensi, yaitu 

Penelitian lain yang dilakukan pada penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, 
penderita diabetes tipe 1 dan tipe  2 dengan penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan 
rentang usia 25-70 tahun oleh Karlsen (2004: 62- pertumbuhan diri (Iriani, 2005: 32-33). Dengan 
65) menunjukkan hubungan yang positif dan kuat demikian, psychological well-being adalah suatu 
antara emotion-focused coping dengan skor untuk keadaan psikologis yang lebih sekedar bebas dari 
gejala-gejala kecemasan dan depresi, sebagaimana penyakit mental, tetapi mengandung arti bahwa 
hal ini berhubungan negatif dengan psychological individu memiliki karakter positif  pada 
well-being namun tidak ditemukan hubungan penerimaan diri, hubungan dengan orang lain, 
yang signifikan antara problem-focused coping otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, 
dengan psychological well-being. dan pertumbuhan diri (Iriani, 2005: 32-33).

Menurut Thoits (1995, dalam Kling, Seltzer & 
Ryff, 1997: 289) situasi stres yang akan dihadapi 
individu akan mempengaruhi keefektifan dari 
penggunaan strategi coping itu sendiri. 
Penggunaan salah satu strategi coping akan 
meningkatkan keefektifan coping skill apabila 
strategi yang digunakan baik berupa problem-
focused coping dan emotion-focused coping 
memberikan suatu keuntungan terhadap situasi 
stresnya (Kling, Seltzer & Ryff, 1997: 289). Coping 
skill akan mempengaruhi self-efficacy sehingga 
akan memberikan efek terhadap psychological 
well-being individu (Aldwin, 1991 dalam Kling, 
Seltzer & Ryff, 1997: 289).

Pemaparan di atas membuat penulis tertarik 
dengan topik psychological well-being, khususnya 
pada penderita diabetes tipe 2. Penderita diabetes 
tipe 2 akan mengalami perubahan dalam gaya 
hidupnya, disamping gejala dari penyakitnya itu 
sendiri serta adanya komplikasi sehingga dapat 
mempengaruhi kondisi psikologisnya. Hal ini 
akan membuat penderita diabetes tipe 2 akan 

, Dimensi Psychological Well-Being
Ryff (1989: 1072) merumuskan dimensi-

dimensi psychological well-being sebagai berikut:
Self Acceptance (Penerimaan diri) 

Menurut Ryff (1989: 1072), individu yang 
memiliki penerimaan diri berarti individu 
tersebut memiliki sikap positif terhadap diri 
sendiri, mengenali dan menerima segala aspek diri 
yang baik dan buruk serta merasa positif tentang 
masa lalunya.
Positive Relation with Others (Hubungan Positif 
dengan Orang Lain)

Ryff (1989: 1072) menggambarkan individu 
yang memiliki hubungan yang positif dengan 
orang lain  sebagai individu yang memiliki 
hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling 
percaya satu sama lain, memperhatikan 
kesejahteraan orang sekitarnya, mampu 
berempati dan mengasihi serta terlibat dalam 
hubungan timbal balik. 
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Autonomy (Otonomi) Dimensi Strategi Coping
Menurut Ryff (1989: 1072), individu yang Carver, Scheier dan Weintraub (1989: 268-

otonomi berarti individu tersebut memiliki 270) merumuskan dimensi-dimensi untuk tiap 
determinasi diri dan bebas, mampu mengatasi tipe strategi coping adalah sebagai berikut:
tekanan sosial dengan tetap berpikir dan Dimensi Problem-Focused Coping meliputi:
bertindak sesuai dengan keyakinan, mengatur Active coping (Coping aktif) mencakup 
perilaku dari dalam, serta mengevaluasi diri m e m u l a i  t i n d a k a n  s e c a r a  l a n g s u n g ,  
berdasarkan standar pribadi. meningkatkan usaha seseorang dan mencoba 
Environmental Mastery (Penguasaan Lingkungan) untuk melakukan suatu coping dengan cara yang 

Ryff (1989: 1072) menyatakan bahwa bijaksana.
individu yang memiliki penguasaan lingkungan Planning (Merencanakan) mencakup
adalah individu yang mampu menguasai dan menghasilkan strategi-strategi tindakan, 
mengatur lingkungan, mengontrol aktivitas memikirkan langkah apa yang harus diambil dan 
eksternal yang kompleks, menggunakan cara terbaik untuk mengatasi masalah.
kesempatan secara efektif, memiliki kemampuan Suppression of competing activities
untuk memilih dan menciptakan konteks yang (Penekanan pada aktivitas bersaing) adalah 
sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi. berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat 
Purpose in Life (Tujuan Hidup) mengganggu fokus permasalahan.

Individu tersebut memiliki tujuan dalam Restraint coping (Coping menahan) adalah 
hidup dan perasaan terarah, merasakan makna menahan diri sampai datang suatu kesempatan 
dan tujuan dari kehidupan yang sedang dan telah yang tepat untuk melakukan tindakan. 
dilaluinya serta mempunyai tujuan hidup (Ryff, Seeking social support for instrumental 
1989: 1072). reason (Mencari dukungan sosial untuk alasan 
Personal Growth (Pertumbuhan Diri) instrumental) meliputi mencari nasihat, bantuan 

Ryff (1989: 1072) menyatakan bahwa dan informasi.
individu yang memiliki pertumbuhan diri akan Dimensi Emotion-Focused Coping meliputi:
merasakan perkembangan yang berkelanjutan, Seeking social support for emotional reason 
melihat dirinya tumbuh dan berkembang, terbuka (Mencari dukungan sosial untuk alasan
pada pengalaman baru, menyadari potensi dalam emosional) mencakup mencari dukungan moral, 
dirinya serta melihat peningkatan dalam diri dan simpati dan pengertian.
perilakunya. P o s i t i v e  r e i n t e r p r e t a t i o n / g r o w t h  

(Menginterpretasikan kembali secara positif dan 
Strategi Coping tumbuh) yaitu menginterpretasikan situasi stres 

Strategi coping adalah suatu proses untuk dengan pandangan yang positif. 
mengatasi berbagai macam tuntutan baik dari sisi Acceptance (Penerimaan) yaitu menerima 
internal maupun eksternal yang melebihi saja keadaan yang penuh dengan tekanan sehingga 
kapasitas dari orang tersebut (Lazarus & Folkman, merasa pasrah dengan situasi yang ada.
1984 dalam Taylor, 1999: 204). Menurut Lazarus Turning to religion (Kembali pada agama) 
dan Folkman (1980 dalam Carver,dkk., 1989: 267)  yaitu menghadapi situasi penuh tekanan dengan 
strategi coping terbagi dalam dua tipe yaitu kembali kepada agama yang dianggap dapat 
problem-focused coping yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara emosional.
memecahkan masalah atau melakukan sesuatu Denial (Pengingkaran) yaitu penolakan 
hal untuk mengatasi stres dan emotion-focused untuk percaya keberadaan stresor atau berusaha 
coping yang bertujuan untuk mengurangi untuk bertindak seolah-olah stresor tidak nyata.
ataupun mengatur stres emosional yang 
berhubungan dengan situasi yang ada. 

,

82Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Vol. 1 No. 02 , Agustus 2012



dilakukan oleh Rosemary A. Abbott dan para 
kolega (2010). Item-item yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 42 item dengan pilihan 
respon Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju 
(AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), 
dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Analisis data dilakukan dengan teknik 
independent sample t-test. Teknik ini menguji 
kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel 
yang tidak berkorelasi (Sugiyono, 2007: 139). 
Seluruh perhitungan data atau proses analisis data 
secara statistik dilakukan dengan bantuan 
komputer program SPSS versi 16.0 for windows. 

HASIL DAN BAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan psychological well-being pada 
penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya 
ditinjau dari strategi coping. Subjek dalam 
penelitian ini adalah penderita diabetes tipe 2 yang 
berusia antara 35-60 tahun yang sedang 
melakukan rawat jalan di Poli Penyakit Dalam 
RSUD Sidoarjo sejumlah 40 orang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang 
subjek menggunakan tipe strategi coping problem-
focused coping dan 21 orang subjek menggunakan 
tipe strategi coping emotion-focused coping. 

Hasil uji hipotesis pada dua kelompok 
tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan 
perbedaan psychological well-being pada 
penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya 
apabila ditinjau dari penggunaan strategi coping. 
Hal ini dapat dilihat dari data hasil perhitungan 
dengan menggunakan teknik independent sample 
t-test yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 
0,432 yang lebih kecil bila dibandingkan dengan 
nilai t tabel yang menunjukkan angka sebesar 1,636 
dan nilai p sebesar 0,668 (p> 0,05).

Jacobson (1995 dalam Karlsen, 2002: 460) 
menyatakan bahwa penyakit diabetes menuntut 
seseorang untuk melakukan perubahan dalam 
gaya hidupnya terkait dengan diet dan olahraga 
yang harus dilakukannya, serta melakukan 

mengukur penilaian individu terhadap pengobatan secara oral. Sehingga, mereka 
penerimaan dirinya, hubungan positif dengan seringkali diasosiasikan akan mengalami 
orang lain, otonominya, penguasaan lingkungan, peningkatan gangguan secara psikologis, terlebih 
tujuan hidup serta pertumbuhan dirinya. Versi ini bagi penderita yang memiliki komplikasi (Peyrot 
diambil dari penelitian An Evaluation of the & Rubin, 1997 dalam Shobhana, 2003: 365). Hal ini 
Precision of Measurement of Ryff ’s Psychological 
Well Being Scales in a Population Sample yang 

METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mencari perbedaan 
antara kedua variabel yang sudah ditetapkan 
sebelumnya maka penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang sifatnya penjelasan 
(eksplanasi). Penelitian eksplanasi dimaksudkan 
untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel 
terhadap populasinya, atau menjelaskan 
hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel 
dengan variabel yang lain (Bungin, 2005: 38).

Subjek dalam penelitian adalah penderita 
diabetes tipe 2 usia dewasa madya dengan rentang 
usia 35-60 tahun yang sedang melakukan rawat 
jalan di Poli Penyakit Dalam RSUD Sidoarjo. 
Jumlah subjek dalam penelitian kali adalah 40 
orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 19 
orang perempuan. Tingkat pendidikan subjek 
bervariasi mulai dari SD hingga S2. Mayoritas 
subjek berpendidikan akhir di tingkat SMA yaitu 
sebesar 37%.

Penelitian ini menggunakan alat ukur yang 
telah terstandar untuk masing-masing variabel. 
Variabel X dalam penelitian ini adalah strategi 
coping yang terdiri dari problem-focused coping 
dan emotion-focused coping akan diukur dengan 
menggunakan COPE Scale dari Carver, Scheier dan 
Weintraub (1989) berjumlah 40 item dengan 
pilihan respon Tidak Pernah, Pernah, Cukup 
Sering, dan Sangat Sering. Penulis melakukan 
kategorisasi strategi coping secara nominal 
terlebih dahulu dengan menggunakan norma z-
score karena tidak ditemukan penormaan standar 
dari COPE Scale untuk membagi strategi coping ke 
dalam dua kelompok, setelah itu baru dilakukan 
proses analisis data. Z-score adalah suatu bilangan 
yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai 
(angka kasar) menyimpang dari mean dalam 
satuan SD (Hadi, 2004: 100).

Variabel Y dalam penelitian ini adalah 
psychological  wel l -be ing  menggunakan 
Psychological Well-Being Scale (PWBS) dari Ryff 
(1989 dalam Abbott, dkk., 2010: 358) yang 

Perbedaan Psychological Well-Being Pada Penderita Diabetes Tipe 2 Usia Dewasa Madya 
Ditinjau dari Strategi Coping

83 Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental
Vol. 1 No. 02 , Agustus 2012



dapat diartikan bahwa penderita mengalami coping untuk mengatasi kondisi stres tersebut.
tantangan-tantangan hidup untuk menghadapi Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian 
masalah yang terkait dengan penyakit diabetesnya yang menunjukkan bahwa seseorang akan 
yang seringkali menimbulkan situasi stress cenderung untuk menggunakan problem-focused 
sehingga dapat mempengaruhi psychological well- coping terlebih dahulu baru kemudian 
beingnya. Penderita diabetes tipe 2 akan menggunakan emotion-focused coping (Di 
membentuk pengalaman terhadap penyakit yang matteo, 2002: 361). Emotion-focused coping akan 
diderita, termasuk aspek emosional dan kognitif digunakan apabila suatu masalah telah dapat 
yang pada akhirnya akan menentukan diselesaikan atau bila berhadapan dengan situasi 
penggunaan strategi copingnya (Coelho, dkk., yang tidak mungkin diubah. Lebih lanjut, apabila 
2003: 313). seseorang hanya menggunakan emotion-focused 

Tidak adanya perbedaan psychological well- coping maka ia tidak berhadapan langsung dengan 
being pada penderita diabetes tipe 2 usia dewasa permasalahan yang sesungguhnya namun di sisi 
madya apabila ditinjau dari strategi coping dapat lain apabila seseorang hanya berfokus pada 
dikarenakan oleh sifat dari penyakit diabetes tipe 2 penggunaan problem-focused coping tanpa 
itu sendiri yang dapat memberikan pengaruh memperhatikan dampaknya terhadap kondisi 
terhadap penggunaan strategi coping hingga psikologis juga akan membawanya dalam kondisi 
memberikan efek yang sama pada psychological yang membahayakan (Di Matteo, 2002: 361).
well-being dari dua kelompok strategi coping 
tersebut. Diabetes tipe 2 merupakan salah satu 
penyakit kronis, yaitu penyakit yang berlangsung 
dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat 
disembuhkan namun hanya bisa dikelola oleh 
penderita untuk menjaga kestabilan gula darahnya 
(Taylor, 2003: 7). Penderita diabetes tipe 2 dituntut 
untuk menghadapi berbagai macam perubahan 
dalam gaya hidupnya demi menjaga kestabilan 
gula dalam darah.

Strategi coping yang berkaitan dengan 
diabetes akan berlangsung dalam waktu yang 
lama. Oleh karena itu, selain menggunakan 
problem-focused coping untuk menghadapi 
masalah yang bersumber dari sisi internal atau 
yang masih bisa dikendalikan, penderita diabetes 
juga membutuhkan emotion-focused coping 
untuk mengatasi masalah eksternal atau yang tak 
terkendali. Pada saat awal terdiagnosis individu 
akan cenderung menggunakan problem-focused 
coping, seperti rutin mengonsumsi obat anti 
diabetik, melakukan diet dengan menjaga asupan 
makanannya serta berolahraga sebagai bentuk 
adanya aktivitas fisik. Namun, karena proses 
penyakit diabetes tipe 2 berlangsung sangat lama  
sehingga akan dapat menyebabkan penderita 
mengalami kelelahan terhadap penyakitnya dan 
juga pada saat penderita merasa frustasi ketika 
semua terapi telah dilakukan dengan baik tetapi 
kadar gula justru jauh di atas kisaran normal 
(Sarafino, 2008: 374) maka penderita pada 
akhirnya juga menggunakan emotion-focused 

Keefektifan dari strategi coping juga 
tergantung dari situasi stres yang dihadapi oleh 
individu (Thoits, 1995 dalam Kling, Seltzer & Ryff, 
1997: 289). Kling, Seltzer & Ryff, (1997: 289)
menjelaskan apabila salah satu strategi coping
yang digunakan oleh individu memberikan suatu 
keuntungan dalam menghadapi situasi stres 
tertentu maka keefektifan coping skill yang 
dimiliki individu dalam menghadapi situasi stres 
yang sama akan meningkat. Oleh karena itu, 
hubungan antara strategi coping dengan 
perubahan yang terjadi pada psychological well-
being akan semakin meningkatkan pengalaman 
seseorang terhadap situasi stres pernah 
dihadapinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
dikatakan bahwa tidak adanya perbedaan 
psychological well being juga dapat dipengaruhi 
oleh coping skill yang dimiliki oleh penderita 
diabetes dalam menghadapi situasi yang penuh 
stres. Coping skill terbentuk dari adanya 
pengalaman positif dari penggunaan strategi 
coping yang dilakukan oleh penderita diabetes, 
apabila suatu pengalaman strategi coping mampu 
mengatasi situasi stres, maka individu akan 
cenderung untuk mengulang penggunaan strategi 
coping tersebut untuk menghadapi situasi stres 
yang serupa pula karena hal tersebut dapat 
memunculkan self efficacy. Sehingga, baik 
problem-focused coping maupun emotion-focused
dapat memberikan efek yang serupa terhadap 
psychological well-being tergantung dari 
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bagaimana penderita mempersepsikan keefektifan 
strategi coping yang dipilihnya dalam menghadapi 
situasi stres.

penderita diabetes tipe 2 usia dewasa madya 
apabila ditinjau dari penggunaan strategi 
coping. Kedua tipe strategi coping yaitu 
problem-focused coping maupun emotion-
focused coping sama-sama bertujuan untuk SIMPULAN
mengatasi kondisi-kondisi stres akibat dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
adanya penyakit diabetes tipe 2. ditemukan perbedaan psychological well-being pada 

Perbedaan Psychological Well-Being Pada Penderita Diabetes Tipe 2 Usia Dewasa Madya 
Ditinjau dari Strategi Coping
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