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PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Stres merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing lagi. Banyak 

orang dan media yang ramai membahas stres akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan 

stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan (Gaol, 2016). Pada 

umumnya, setiap orang pernah mengalami perasaan tertekan atau mengalami 

ketegangan yang dalam bahasa populernya dikenal dengan istilah stres. Dalam 

pengertian umum, stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa 

menekan dalam diri individu (Sukadiyanto, 2010). Menurut Santrock (2003), stres 

adalah respons individu terhadap keadaan ataupun kejadian yang mengancam 

dan individu dituntut untuk mampu menanganinya. 

Stres dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun. Jumlah stresor yang 

sedikit mungkin dapat diatasi dengan mudah dan tidak menimbulkan masalah 

yang besar. Namun, yang menjadi masalah adalah apabila jumlah stresor itu 

begitu banyak dialami seseorang karena dampaknya adalah stres itu 

membahayakan kondisi fisik dan mentalnya (Gaol, 2016). Seorang individu 

memiliki reaksi dan tingkat toleransi yang berbeda-beda dalam menghadapi 

stres. Namun, seharusnya seorang individu memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi dengan stres yang sedang dialami. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rahman (2016) yaitu pada saat individu merasa dapat menghadapi stresor, 

maka secara adaptif kondisi mental atau fisik akan berubah untuk menyesuaikan 

dengan stimulus tersebut (stresor) yang disebut stres.Tidak semua individu 
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dapat beradaptasi dengan stres secara baik dan hal ini dapat berakibat fatal bagi 

diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Individu yang mengalami stres akan 

terganggu siklus kehidupannya dan merasakan ketidaknyamanan, bahkan stres 

yang berkelanjutan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain 

(Sukadiyanto, 2010). 

Stres yang dialami oleh seseorang akan berdampak pada kondisi fisik 

maupun kondisi psikologis. Menurut Sukadiyanto (2010) dampak stres dapat 

menimpa pada kondisi fisik dan kondisi psikologis individu. Stres tidak hanya 

menurunkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, namun secara 

tajam juga mempengaruhi kesehatan (Nevid, Rathus & Greene, 2005). Bahkan 

tidak sedikit penyakit yang datang karena stres, dan tidak sedikit penyakit yang 

menjadi semakin parah setelah seorang individu mengalami stres. 

Banyak penyakit tidak menular atau PTM yang dapat mengakibatkan 

seorang penderita menjadi stres. Salah satunya adalah diabetes melitus atau 

biasa disebut dengan DM. DM ini termasuk dalam penyakit kronik. Hal ini berarti 

DM merupakan penyakit yang penyembuhan atau pengobatannya berlangsung 

selama bertahun-tahun atau bahkan tidak dapat disembuhkan dan akan menjadi 

salah satu bagian hidup pengidap selamanya. 

Akhir-akhir ini DM juga menjadi salah satu masalah dunia khususnya 

Indonesia. Hal ini dikarenakan penderita DM mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Menurut badan penelitian kesehatan dunia yaitu World health 

organization (WHO) pada tahuan 2015 sebanyak 415 juta jiwa di dunia terserang 

penyakit DM dan diperkirakan pada tahun 2040 mengalami peningkatan yaitu 

sebanyak 642 juta jiwa di dunia terkena DM (WHO, 2016), hal ini berarti jumlah 

penderita penyakit DM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut riset 
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yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Indonesia, terdapat 12  juta 

penduduk usia 15 tahun ke atas dengan persentase 6,9% juta penduduk di atas 

usia 15 tahun terserang DM (Kementrian Kesehatan RI , 2014), dengan ini 

Indonesia cukup banyak menyumbang penderita penyakit diabes melitus. 

DM sendiri merupakan penyakit seumur hidup di mana badan seseorang 

tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang 

diproduksi dengan baik (Johnson, 1998). Selain itu, menurut artikel yang dimuat 

oleh Kementrian Kesehatan RI (2014) dalam pembukaan seminar untuk 

memperingati Hari Diabetes Sedunia yang dimuat dalam artikel Dinas 

Kesehatan, diabetes merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena 

penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin, hal ini ditandai dengan 

tingginya kadar gula dalam darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan 

perawatan medis dalam waktu lama baik untuk mencegah komplikasi maupun 

perawatan sakit. Pada dasarnya penyakit DM merupakan penyakit yang 

menyerang penderita secara fisik. Namun pada kenyataan yang ditemukan di 

lapangan adalah penderita DM juga mengalami gangguan pada kondisi 

psikisnya, salah satunya stres (Yhani & Karyono, 2012). 

Penyebab pertama penderita DM menjadi stres adalah penerapan 

program diet. Penerapan diet menjadikan penderita harus membatasi pola 

makan, dan terpaksa untuk tidak makan beberapa makanan yang menjadi 

pantangan. Penerapan diet merupakan salah satu komponen utama dalam 

keberhasilan penatalaksanaan diabetes, akan tetapi seringkali merupakan salah 

satu kendala pada pelayanan diabetes karena dibutuhkan kepatuhan dan 

motivasi pasien yang mana hal ini mengakibatkan perubahan pola hidup yang 
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tidak diinginkan (Soegondo dalam Widodo, 2012). Perubahan pola hidup ini 

berakibat pada timbulnya kejenuhan dan stres (Widodo, 2012). 

Penyebab kedua penderita DM menjadi stres adalah aturan-aturan yang 

diberikan oleh dokter. Smet (1994) dalam menjalani serangkaian pengobatan 

maupun pengaturan pola hidup, kepatuhan menjadi tolak ukur bagi penderita 

diabetes mellitus tipe II untuk tidak memperburuk kesehatannya, karena dalam 

pengobatannya membutuhkan waktu yang lama. 

Penyebab ketiga penderita DM menjadi stres adalah keinginan individu 

untuk selalu makan. Stres juga dapat meningkatkan selera makan dan membuat 

penderita sangat lapar khususnya pada makanan kaya karbohidrat dan lemak, 

sehingga stres dapat menjadi musuh yang paling berbahaya bagi pelaksanaan 

diet (Smith & Challem dalam Widodo, 2012). 

Tinggal di wilayah perkotaan juga menjadi salah satu penyebab seorang 

individu dengan DM menjadi stres. Tekanan kehidupan dan gaya hidup tidak 

sehat sangat berpengaruh, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin 

pesat dan berbagai penyakit yang sedang diderita menyebabkan penurunan 

kondisi seseorang sehingga memicu terjadinya stres (Nugroho & Purwanti, 

2010). 

Penyebab lainnya yaitu terjadinya penolakan mengenai penurunan 

kemampuan dirinya akibat dari DM yang dideritanya. Pada saat mereka 

menghadapi kenyataan bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan 

mereka sulit untuk menikmati kehidupan karena harus mengendalikan penyakit 

yang dideritanya dan berlanjut pada bagaimana individu memandang masa 

depannya, hingga mengakibatkan sikap pesimis terhadap masa depan dan 
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kurangnya kenyakinan diri menyebabkan timbulnya rasa khawatir akan masa 

depan dan menimbulkan kecemasan (Nugroho & Purwanti, 2010). 

Perubahan gaya hidup secara keseluruhan juga menyebabkan seorang 

penderita DM menjadi stres. Perubahan hidup tersebut meliputi mulai dari 

kewajiban untuk olah raga, kontrol gula darah, minum obat, dan pembatasan diet 

yang harus dilakukan secara rutin sepanjang hidupnya yang akan 

mengakibatkan seorang menjadi mudah marah, merasa tidak berguna, cemas, 

dan stres ( Maghfirah, Sudiana & Widyawati, 2015). Perubahan-perubahan hidup 

tersebut merupakan perubahan hidup yang cukup signifikan bagi individu yang 

pada awalnya tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. 

Dampak dari stres yang terjadi yaitu komplikasi. Kadar glukosa yang 

meningkat secara terus menerus dapat menyebabkan komplikasi pada penderita 

DM (Jamaluddin dalam Renaata dan Kusumaningrum, 2014). Komplikasi yang 

terjadi dapat menyerang organ tubuh seperti mata, jantung, ginjal, pembuluh 

darah, dan persyarafan (Misnadiarly dalam Renata dan Kusumaningrum, 2014). 

Hal ini berarti stres dapat memperburuk kondisi fisik penderita karena komplikasi 

yang terjadi dan dapat bDampak lain yang terjadi akibat stres pada penderita DM 

yaitu peningkatan kadar gula darah. 

Peningkatan kadar gula darah akibat dari peningkatan stres emosional 

juga menjadi penyebab stres pada penderita diabetes. Menurut Widodo (2012) 

stres emosional yang terjadi pada penderita diabetes mengakibatkan 

meningkatnya kadar gula darah melalui peningkatan stimulus simpatroadenal. 

Saat terjadinya stres emosional, penderita diabetes tidak dapat menjaga kadar 

glukosa dalam darah bahkan tidak menjaga diet diabetesnya serta tidak 



6 
 

 

 
 
 

mematuhi terapi diabetes yang dianjurkan oleh dokter (Badedi et al. Dalam Yan, 

Marisdaya, Irma, 2017). 

Dampak lainnya yaitu peningkatan adrenalin yang berujung pada 

peningkatan gula darah. Secara klinis, menururt Manalu, seorang ahli penyakit 

dalam (dalam Priherdityo, 2016), stres dapat meningkatkan adrenalin, di mana 

adrenalin akan meningkatkan gula darah dengan cara pelepasan glukosa yang 

mengakibatkan pankreas harus bekerja ekstra dan jika berangsur terus menerus 

akan mengakibatkan kerusakan pankreas penghasil insulin sehingga 

menyebabkan kenaikan gula darah. 

Ketidakmauan individu untuk menaati anjuran dokter juga menjadi 

dampak dari stres. Saat seorang individu mengalami stres, penderita tidak dapat 

menjaga kadar gula darah bahkan tidak mematuhi terapi DM yang dianjurkan 

oleh dokter (Badeti dkk. dalam Yan, Marisdaya, Irma, 2017). 

Dampak lainnya yaitu penurunan kualitas hidup penderita DM akibat 

stres. Pada penderita DM kualitas hidup merupakan tujuan utama perawatan, 

sebisa mungkin kualitas hidup yang baik harus dipertahankan pada penderita 

DM, karena kualitas hidup yang rendah serta problem psikologis dapat 

memperburuk gangguan metabolik, baik secara langsung melalui stres hormonal 

ataupun secara tidak langsung melalui komplikasi (Mandagi dalam Zainuddin, 

Utomo, Herlina, 2015). Kualitas hidup merupakan salah satu hal penting dan 

harus diperhatikan bagi kesehatan seorang individu. Kualitas hidup yang buruk 

akan semakin memperburuk kondisi suatu penyakit, begitu pula sebaliknya, 

suatu penyakit dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup 

seseorang, terutama penyakit-penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan 

salah satunya seperti diabetes mellitus (Zainuddin, Utomo, Herlina, 2015). 
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Secara umum, gejala-gejala stres dapat terlihat secara fisik dan 

psikologis. Gejala yang dapat dilihat secara fisik antara lain gangguan jantung, 

tekanan darah tinggi, ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan dan 

atau kaki terasa dingin, pernapasan tersengal-sengal, kepala terasa pusing, 

perut terasa mual-mual, gangguan pada pencernaan, susah tidur, bagi wanita 

akan mengalami gangguan menstruasi, dan gangguan seksual (impotensi); dan 

gejala psikologis yang dapat dilihat antara lain perasaan selalu gugup dan 

cemas, peka dan mudah tersinggung, gelisah, kelelahan yang hebat, enggan 

melakukan kegiatan, kemampuan kerja menurun, perasaan takut, pemusatan diri 

yang berlebihan, hilangnya spontanitas, mengasingkan diri dari kelompok, dan 

phobia (Waitz, Stromme & Railo dalam Sukadiyanto, 2010). 

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Mei 2019 

kepada dua responden di salah satu puskesmas di Temanggung yaitu 

puskesmas Selopampang, menunjukkan bahwa terdapat beberapa gejala stres 

yang responden alami selama ini. Beberapa gejala atau bentuk stres yang 

dialami yaitu berupa sulit tidur, sering menangis, merasa gelisah, selalu 

memikirkan penyakitnya. Responden menjadi semakin stres setelah responden 

merasa penglihatannya menjadi semakin berkurang akibat dari diabetes. 

Responden pertama memaparkan bahwa beliau memiliki 3 anak, 1 diantaranya 

masih balita sehingga hal tersebut menambah tingkat stres reponden karena 

reponden berfikiran bahwa tidak lama lagi responden akan meninggalkan ketiga 

anaknya terutama anak terakhir yang pada dasarnya masih membutuhkan 

responden. Hasil wawancara juga menunjukkan ketidakpatuhan responden 

terhadap anjuran dokter karena dampak dari stres. Hal tersebut dikarenakan 

responden berfikir bahwa pada akhirnya diabetes juga tidak dapat disembuhkan. 
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Responden kedua memaparkan bahwa beliau pernah menjalani operasi dan 

pasca operasi, luka yang ada sulit untuk sembuh hingga akhirnya responden 

diberi suntikan insulin untuk membantu mengkontrol gula darah. Dari hasil 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala stres yang cukup tinggi 

dari kedua responden. 

Penderita perlu memahami bahwa stres merupakan pemicu kenaikan 

kadar glukosa darah sehingga mereka harus selalu berupaya untuk meredamnya 

(Widodo, 2012). Peredaman stres diperlukan agar penderita dapat meminimalisir 

penyebab stres dan agar tidak memperburuk kondisi fisik maupun psikologis. 

Berdasarkan atas pemaparan mengenai stres pada penderita DM, ada 

beberapa faktor yang dapat memengaruhi. Salah satunya adalah dengan sikap 

dan pemikiran yang optimis yang diterapkan pada seorang individu (Hidayat, 

2006). Optimisme sendiri merupakan harapan baik dalam segala hal serta 

kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan (Lidya, 2013). 

Menurut Saphiro (dalam Nurtjahjanti & Ratnaningsih, 2011) optimism adalah 

kecenderungan untuk memandang segala sesuatu dari segi dan kondisi yang 

baik, serta mengharapkan hasil yang paling memuaskan. 

Optimisme sendiri menjadi sangat penting bagi setiap orang terutama 

pada seseorang yang sedang mengalami sakit. Menurut beberapa ahli yang 

dimuat dalam Lilius, Julkunen & Hietanen ( 2007), penderita kanker yang 

memiliki optimisme dalam dirinya terlihat memiliki kesehatan psikologis yang 

lebih baik, dibandingkan dengan penderita kanker yang tidak optimis (Lilius, 

Julkunen & Hietanen, 2007). 

Optimisme juga menjadi hal yang dibutuhkan pada penderita DM yang 

mengalami stres. Menurut beberapa ahli yang dimuat dalam Nufus & Tatar 
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(2017) tingginya tingkat optimisme berdampak pada kesejahteraan psikologis 

saat menghadapi efek negatif terhadap stres yang dilalui individu. 

Seorang yang memiliki sikap optimisme dalam dirinya memiliki beberapa 

ciri-ciri. Ciri-ciri optimisme menurut McGinnis (dalam Waluyo, 2010) antara lain, 

(1) jarang merasa terkejut oleh kesulitan, (2) mampu mencari pemecahan 

masalah, (3) merasa yakin bahwa mampu mengendalikan atas masa depan, (4) 

memungkinkan terjadinya pembaharuan secara teratur, (5) menghentikan 

pemikiran yang negatif, (6) meningkatkan kekuatan apresiasi, (7) menggunakan 

imajinasi untuk melatih sukses, (8) selalu gembira meskipun sedang tidak 

merasa bahagia, (9) merasa yakin bahwa memiliki kemampuan yang hampir 

tidak terbatas untuk diukur, (10) suka bertukar berita baik. 

Optimisme sendiri dalam hal ini mempunyai peran yang besar untuk 

mengurai stres, karena kaum optimis selalu berusaha dan bertanggung jawab 

untuk selalu mengusahakan hal baik terjadi. Hal ini dikarenakan, orang-orang 

yang optimis percaya bahwa peristiwa baik dan membahagiakan bersifat 

permanen (akan terjadi secara terus menerus), namun jika sesuatu yang buruk 

terjadi, mereka memandang kejadian ini bersifat sementara (Shapiro, 2003). 

Oleh sebab itu, jika seorang penderita DM memiliki sikap optimis, maka penderita 

akan selalu berusaha untuk menciptakan hal-hal baik terjadi dan akan 

mengupayakan segala cara untuk menciptakan hal baik dalam kesakitannya. 

Pemikiran yang optimis juga berpengaruh pada bagaimana dampak dari 

kondisi yang berbeda pada setiap masalah yang dihadapi dalam hidup yang 

berarti bahwa individu yang optimis akan memandang situasi yang tidak 

menyenangkan sebagai sesuatu yang spesifik atau terjadi pada kondisi tersebut 

saja dan tidak mempengaruhi segala aktivitas. (Seligmann dalam Suwarsi & 
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Handayani, 2017). Seorang yang optimis mempunyai pengendalian atas 

perasaan-perasaan dalam diri yang bersifat negatif serta menganggap dirinya 

sebagai seseorang yang mampu dan bisa dalam memecahkan masalah 

(McGinnis dalam Mahendra, 2018). Hal ini berarti jika seorang individu dengan 

DM yang memiliki sikap optimis, akan percaya bahwa DM tidak akan 

berpengaruh negatif pada aktifitasnya serta mempunyai cara untuk selalu 

menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. 

Sebaliknya, jika seorang penderita DM dengan stres tidak memiliki 

optimisme atau dengan kata lain pesimis, maka akan menyebabkan stres 

semakin parah. Hal ini akan berdampak pada kondisi fisik penderita DM. Selain 

itu menurut Robinson, Kim, MacCallum dan Glase (dalam Suwarsi & Handayani, 

20017), individu yang pesimis memungkinkan terkena depresi. Hal ini akan 

semakin memperburuk kondisi fisik maupun psikologis penderiat diabetes 

melitus. 

Optimisme bukan hanya sekedar mempunya pikiran yang optimis. 

Menurut Shapiro (2003) optimisme adalah kebiasaan berpikir positif, atau seperti 

yang didefinisikan oleh Random House Dictionary “kecenderungan untuk 

memandang segala sesuatu dari sisi dan kondisi baiknya dan mengharapkan 

hasil yang paling memuaskan”. Jika kebiasaan berpikir positif diterapkan dalam 

kehidupan oleh penderita diabetes yang sedang stres, maka orang tersebut akan 

memandang diabetes dari sisi positifnya dan akan berusaha sebaik mungkin 

untuk menaati aturan-aturan dokter agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Saat semua aturan dapat dijalankan dengan baik, kadar gula darah akan menjadi 

stabil dan memperkecil kemungkinan tejadinya komplikasi pada penderita 

diabetes. 
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Selain optimisme, faktor dukungan sosial juga sangat berpengaruh dalam 

meminimalisir stres yang ada, hal ini mengacu pada penyataan Nevid, Rathus & 

Greene (2005) yang menyatakan bahwa dukungan sosial tampak dapat 

mengurangi efek negatif stres dalam sistem kekebalan tubuh. Dukungan sosial 

sangat penting bagi seseorang dalam menghadapi suatu masalah atau sakit 

yang dialami. Hal ini juga berlaku bagi penderita DM yang membutuhkan 

dukungan sosial dalam menjalani berbagai macam aturan yang kompleks 

(Effendi & Makhfudli, 2009). 

Dukungan sosial diartikan sebagai bantuan yang diterima dari orang lain 

yang memungkinkan untuk mencapai kesejahteraan penerima dukungan 

(Hadjam dalam Rembang, Katuuk & Malara, 2017). Hal ini berarti dukungan 

sosial sangat berperan dalam perjalanan penderita diabetes, karena orang-orang 

disekitar dapat memberi energi positif dan dapat menjadi penyemangat bagi 

penderita. 

Menurut Mutmainah dkk. (dalam Aruan & Isfandiari, 2015), melalui 

dukungan dari orang terdekat yang baik dapat menjadikan seorang individu 

menjadi lebih mandiri dan yakin akan kemampuannya sendiri. Melalui dukungan 

ini dapat meningkatkan motivasi dalam diri seseorang. Dengan adanya motivasi 

yang didapatkan dari dukungan sosial orang-orang disekitar, seorang individu 

dengan DM yang sedang dalam masa penyembuhan akan meyakini bahwa 

segala hal negatif yang sedang individu alami tidak akan menghambat 

kehidupannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Baron & Byrne (dalam Kirana, 

2016) yang menyebutkan individu yang sedang pada masa penyembuhan akan 

lebih cepat sembuh apabila memiliki keluarga dan kerabat yang bisa menolong. 

Dukungan yang diterima oleh pasien dari lingkungan sosial, terutama keluarga, 
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akan membuat pasien merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menjalani 

pengobatan sehingga akan menjadi kekuatan bagi pasien dalam menjalani 

rangkaian proses pengobatan (Hartanti dalam Kirana, 2016). 

Dukungan sosial yang ideal ialah dukungan yang diterima secara baik 

oleh individu yang meliputi 4 macam bentuk dukungan sosial, antara lain 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informatif, dan 

dukungan instrumental (Aruan & Isfandiari, 2015). Dukungan-dukungan tersebut 

berupa (1) dukungan Emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan, (2) Dukungan Penghargaan terjadi 

melalui ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk orang itu, dorongan maju 

atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan 

positif orang itu dengan orang lain, (3) Dukungan Instrumental mencakup 

bantuan langsung untuk mempermudah perilaku yang secara langsung 

menolong individu. Misalnya bantuan benda, pekerjaan dan waktu, (4) Dukungan 

Informatif meliputi pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, dan saran-saran atau 

umpan balik (House dalam Smet, 1994). 

Dukungan sosial sangat membantu penyandang DM untuk meningkatkan 

kontrol terhadap diabetes. Kurangnya dukungan sosial berdampak pada 

rendahnya aktivitas pasien DM, distres emosional yang lebih besar, 

ketidakaturan dalam kebiasaan diet dan menurunnya frekuensi untuk 

pemeriksaan kaki (Hadjam dalam Rembang, Katuuk & Malara, 2017 Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Rennata (2014) yang menunjukkan  ada 

hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan stres emosional diabetisi, 

dimana dukungan penghargaan seperti mengingatkan untuk mengontrol gula 

darah, mendorong untuk mengikuti rencana diet, dan mengingatkan untuk 
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memesan obat, lebih berpengaruh terhadap stres emosional diabetisi 

dibandingkan dengan dukungan informasional, instrumental maupun dukungan 

emosional. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

optimisme dan dukungan sosial dengan stres pada pasien DM atau biasa 

disingkat dengan DM. 

 
 

1.2 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara optimisme dan dukungan sosial dengan stres pada pasien DM. 

 
 

1.3 Manfaat Penelitian 
 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1.3.1 Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, pada bidang psikologi pada umumnya, dan 

psikologi kesehatan pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis 

dan berkaitan 

1.3.2 Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan 

optimisme dan dukungan sosial dengan stres pada penderita DM. 


