
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tingkat Depresi 

1. Pengertian Depresi 

Santrock (2002) mengungkapkan bahwa depresi dapat terjadi 

secara tunggal dalam bentuk mayor depresi atau dalam bentuk gangguan 

tipe bipolar. Depresi mayor adalah suatu gangguan suasana hati atau 

mood yang membuat seseorang merasakan ketidakbahagiaan yang 

mendalam, kehilangan semangat, kehilangan nafsu makan, tidak 

bergairah, selalu mengasihani dirinya sendiri, dan selalu merasa bosan. 

Depresi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan alam 

perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, murung, 

tidak bersemangat, perasaan tidak berharga, merasa kosong, putus 

harapan, selalu merasa dirinya gagal, tidak berminat pada ADL sampai 

ada ide bunuh diri (Yosep, 2009). 

Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang 

berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, 

termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, 

konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta 

bunuh diri (Kaplan, 2010).  

Semiun (2006) mengungkapkan bahwa depresi merupakan salah 

satu diantara bentuk sindrom gangguan-gangguan keseimbangan mood 
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(suasana perasaan). Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada yang 

mewarnai kehidupan psikologis kita. Perasaan sedih atau depresi 

bukanlah hal yang abnormal dalam konteks peristiwa atau situasi yang 

penuh tekanan. Namun orang dengan gangguan mood (mood disorder) 

yang luar biasa parah atau berlangsung lama dan mengganggu 

kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab 

secara normal.  

Hawari (2001) mengungkapkan bahwa depresi adalah salah satu 

bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan (affective / mood 

disorder), yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah 

hidup, perasaan tidak berguna dan putus asa. Chaplin (2002) berpendapat 

bahwa depresi terjadi pada orang normal dan depresi merupakan suatu 

kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat, yang ditandai dengan 

perasaan tidak sesuai, menurunnya kegiatan dan pesimisme menghadapi 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa depresi 

pada seseorang yang mempunyai riwayat diabetes militus adalah suatu 

gangguan kesehatan mental yang dialami oleh penderita diabetes yang 

ditandai dengan perasaan sedih, murung, tidak semangat dan selalu 

merasa bosan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. 

2. Tipe Depresi 

Menurut Durand dan Barlow (2003) kategorisasi depresi 

berdasarkan berat tidaknya gangguan ada dua yaitu; 
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a. Depresi berat disebut episode depresi mayor 

Ini adalah depresi yang paling sering didiagnosis dan paling berat. 

Mengindikasikan keadaan suasana ekstrem yang berlangsung paling 

tidak salama 2 minggu dan meliputi gejala-gejala kognitif (perasaan 

tidak berharga dan tidak pasti) dan fungsi fisik yang terganggu 

(seperti perubahan pola tidur, perubahan pola makan, dan berat badan 

yang signifikan atau kehilangan banyak energi). Episode ini biasanya 

disertai dengan hilangnya interes secara umum terhadap berbagai hal 

dan ketidakmampuan mengalami kesenangan apapun dalam hidup. 

b. Mania 

Periode kegirangan atau eforia eksesif yang tidak normal yang 

berhubungan pada beberapa gangguan suasana perasaan. 

c. Hypomanic Episode 

Versi episode hipomanik yang tidak begitu berat yang tidak 

menyebabkan terjadinya hendaya berat pada fungsi sosial atau 

okupasional. Episode manik tidak selalu bersifat problematik, tetapi 

memberikan kontribusi pada penetapan beberapa gangguan suasana 

perasaan 

d. Episode Manik Campuran 

Suatu kondisi di mana individu mengalami kegirangan dan depresi 

atau kecemasan di waktu yang sama. Juga dikenal dengan sebutan 

episode manik disforfik. 
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3. Ciri-Ciri Depresi 

Menurut Nevid, (2003) ciri-ciri umum dari seseorang yang 

mengalami depresi adalah : 

a. Perubahan pada kondisi emosional 

Perubahan pada kondisi mood (periode terus menerus dari perasaan 

terpuruk, depresi, sedih atau muram). Penuh dengan air mata atau 

menangis serta meningkatnya iritabilitas (mudah tersinggung), 

kegelisahan atau kehilangan kesadaran. 

b. Perubahan dalam motivasi 

Perasaan tidak termotivasi atau memiliki kesulitan untuk memulai 

(kegiatan) di pagi hari atau bahkan sulit bangun dari tempat tidur. 

Menurunya tingkat partisipasi sosial atau minat pada aktivitas sosial. 

Kehilangan kenikmatan atau minat dalam aktivitas yang 

menyenangkan. Menurunya minat pada seks serta gagal untuk 

berespon pada pujian atau reward. 

c. Perubahan dalam fungsi dan perilaku motorik 

Gejala-gejala motorik yang dominan dan penting dalam depresi adalah 

retardasi motor yakni tingkah laku motorik yang berkurang atau 

lambat, bergerak atau berbicara dengan lebih perlahan dari biasanya. 

Perubahan dalam kebiasaan tidur (tidur terlalu banyak atau terlalu 

sedikit, bangun lebih awal dari biasanya dan merasa kesulitan untuk 

tidur kembali). Perubahan dalam selera makan (makan terlalu banyak 

atau terlalu sedikit). Perubahan dalam berat badan (bertambah atau 
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kehilangan berat badan). Beraktivitas kurang efektif atau energik dari 

pada biasanya, orang-orang yang menderita depresi sering duduk 

dengan sikap yang terkulai dan tatapan yang kosong tanpa ekspresi. 

d. Perubahan kognitif 

Kesulitan berkonsentrasi atau berpikir jernih. Berpikir negatif 

mengenai diri sendiri dan masa depan. Perasaan bersalah atau 

menyesal mengenai kesalahan dimasa lalu. Kurangnya self-esteem atau 

merasa tidak adekuat. Berpikir kematian atau bunuh diri. 

4. Seseorang Beresiko Mengalami Depresi 

Menurut Hawari (2001) orang yang rentan terkena depresi 

biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pemurung, sukar untuk bisa merasa bahagia 

b. Pesimis menghadapi masa depan 

c. Memandang diri rendah 

d. Mudah merasa bersalah dan berdosa 

e. Mudah mengalah 

f. Enggan bicara 

g. Mudah merasa haru, sedih, dan menangis 

h. Gerakan lamban, Lemah, Lesu, Kurang energik 

i. Keluhan psikosomatik 

j. Mudah tegang, agitatif, gelisah 

k. Serba cemas, khawatir, dan takut 

l. Mudah tersinggung 
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m. Tidak ada percaya diri 

n. Merasa tidak mampu, merasa tidak berguna 

o. Merasa selalu gagal dalam usaha, pekerjaan ataupun studi 

p. Suka menarik diri, pemalu, dan pendiam 

q. Lebih suka menyisih diri, tidak suka bergaul, pergaulan sosial amat 

r. terbatas 

s. Lebih suka menjaga jarak, menghindar keterlibatan dengan orang 

t. Suka mencela, mengkritik, konvensional 

u. Sulit mengambil keputusan 

v. Tidak agresif, sikap oposisinya dalam bentuk pasif-agresif 

w. Pengendalian diri terlampau kuat, menekan dorongan/impuls diri 

x. Menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan 

y. Lebih senang berdamai untuk menghindari konflik atau konfrontasi 

5. Tingkatan Depresi 

Ada beberapa tingkatan depresi menurut Kusumanto (2010) 

diantaranya: 

a.   Depresi Ringan 

Sementara, alamiah, adanya rasa pedih perubahan proses pikir 

komunikasi sosial dan rasa tidak nyaman. 

b.  Depresi Sedang 

1) Afek: murung, cemas, kesal, marah, menangis. 

2) Proses pikir: perasaan sempit, berfikir lambat, kurang komunikasi 

verbal komunikasi non verbal meningkat. 
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3) Pola komunikasi: bicara lambat, kurang komunikasi verbal, 

komunikasi non verbal meningkat. 

4)  Partisipasi sosial: menarik diri tak mau melakukan kegiatan, mudah 

tersinggung. 

c.  Depresi Berat 

1) Gangguan afek: pandangan kosong, perasaan hampa, murung, 

inisiatif berkurang. 

2)  Gangguan proses pikir. 

3) Sensasi somatik dan aktivitas motorik: diam dalam waktu lama, 

tiba-tiba hiperaktif, kurang merawat diri, tak mau makan dan 

minum, menarik diri, tidak peduli dengan lingkungan. 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Depresi  

Menurut Indarwati dan Saputri (2011) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi depresi 

adalah faktor kesehatan, kepribadian, religiusitas, pengalaman hidup yang 

pahit, harga diri dan dukungan sosial. 

Beberapa ahli juga memberikan penjelasan mengenai penyebab 

depresi. Faktor-faktor penyebabnya terdiri dari faktor biologi, faktor 

genetik dan faktor psiko sosial. Dimana ketiga faktor tersebut juga dapat 

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (Tarigan, 2003).  

 a.   Faktor Biologi 

 Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin 

merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam 
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patofisiologi gangguan mood. Beberapa peneliti juga menemukan 

bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbiks serta 

ganglia basalis dan hypothalamus. 

 b.   Faktor Genetik 

 Data genetik menyatakan bahwa faktor yang signifikan dalam 

perkembangan gangguan mood adalah genetik. Pada penelitian anak 

kembar terhadap gangguan depresi berat, pada anak kembar 

monozigot adalah 50 %, sedangkan dizigot 10 – 25 %. 

 c.   Faktor Psikososial 

Mungkin faktor inilah yang banyak diteliti oleh ahli psikologi. 

Faktor psikososial yang memyebabkan terjadinya depresi antara lain; 

1)  Peristiwa kehidupan dan stress lingkungan: suatu pengamatan 

klinik menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian dalam 

kehidupan yang penuh ketegangan sering mendahului episode 

gangguan mood. 

2)  Faktor kepribadian Premorbid: Tidak ada satu kepribadian atau 

bentuk kepribadian yang khusus sebagai predisposisi terhadap 

depresi. Semua orang dengan ciri kepribadian manapun dapat 

mengalami depresi, walaupun tipe-tipe kepribadian seperti oral 

dependen, obsesi kompulsif, histerik mempunyai risiko yang 

besar mengalami depresi dibandingkan dengan lainnya. 

3)  Faktor Psikoanalitik dan Psikodinamik : Freud dalam Tarigan 

(2003) menyatakan suatu hubungan antara kehilangan objek dan 

Hubungan Antara Strategi..., Esa Yulianto, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



melankoli. Ia menyatakan bahwa kemarahan pasien depresi 

diarahkan kepada diri sendiri karena mengidentifikasikan 

terhadap objek yang hilang. Freud percaya bahwa introjeksi 

merupakan suatu cara ego untuk melepaskan diri terhadap objek 

yang hilang. depresi sebagai suatu efek yang dapat melakukan 

sesuatu terhadap agresi yang diarahkan kedalam dirinya. Apabila 

pasien depresi menyadari bahwa mereka tidak hidup sesuai 

dengan yang dicita-citakannya, akan mengakibatkan mereka 

putus asa. 

4)  Ketidakberdayaan yang dipelajari: Di dalam percobaan, di mana 

binatang secara berulang-ulang dihadapkan dengan kejutan listrik 

yang tidak dapat dihindarinya, binatang tersebut akhirnya 

menyerah dan tidak mencoba sama sekali untuk menghindari 

kejutan selanjutnya. Mereka belajar bahwa mereka tidak berdaya. 

5)  Teori Kognitif: Beck dalam Tarigan (2003) menunjukkan 

perhatian gangguan kognitif pada depresi Asikal H.S. dalam 

Tarigan (2003) Dia mengidentifikasikan 3 pola kognitif utama 

pada depresi yang disebut sebagai triad kognitif, yaitu:  

a)   Pandangan negatif terhadap masa depan, 

b)  Pandangan negatif terhadap diri sendiri, individu 

menganggap dirinya tak mampu, bodoh, pemalas, tidak 

berharga, 

c)  Pandangan negatif terhadap pengalaman hidup. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Winasis (2010) 

menyatakan bahwa besarnya kontribusi konsep diri terhadap 

perubahan depresi pada penderita diabetes mellitus sebesar 18,4%, 

sedangkan sisanya yaitu 81,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. 

Rahaturizi (2012) menyatakann dalam penelitianya bahwa strategi 

koping memiliki pengaruh terhadap tingkat depresi pada pnderita 

diabtes. Semakin besar kecenderungan melakukan maladaptive 

coping, maka semakin tinggi kecenderungan mengalami depresi 

B. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian 

yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu 

dalam berhubungan dengan orang lain (Stuart & Sudeen, 1998). 

Calhoun dan Acocella (1990), yaitu bahwa konsep diri adalah 

pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. 

Muntholi’ah (2002) mengungkapkan bahwa konsep diri dapat 

diartikan sebagai gambaran mental seseorang terhadap dirinya, pandangan 

terhadap diri, serta usaha untuk menyempurnakan dan mempertahankan 

diri. Konsep diri merupakan sebuah konstruk psikologis yang telah lama 

menjadi pembahasan dalam ranah ilmu-ilmu sosial (Marsh & Craven, 

2008). 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri adalah suatu pandangan seorang seorang penderita diabetes tipe II 

tentang bagaimana menilai dirinya sendiri. 

2. Aspek-Aspek Konsep Diri 

Konsep diri pada hakekatnya meliputi empat aspek dasar yang 

terdiri dari : 

a.  Bagaimana orang mengamati dirinya sendiri. 

b. Bagaimana orang berfikir tentang dirinya sendiri. 

c.  Bagaiamana orang menilai dirinya sendiri. 

d. Bagaimana orang berusaha dengan berbagai cara untuk 

menyempurnakan dan mempertahankan diri (Muntholi’ah, 2002). 

Menurut Burns (1993), aspek dasar konsep diri secara global 

dibedakan menjadi dua yaitu a) I (aku), diri sebagai pengenal/proses/ 

pelaku, dan b) Me (aku) atau diri sebagai dikenal yang dapat termasuk 

pula bermacam-macam sub diri misalnya fisik, sosial, orang lain, dan cita-

cita. 

3. Pembagian Konsep Diri 

Konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian konsep 

diri tersebut dikemukakan oleh Stuart & Sudeen (1998), yang terdiri dari : 

a. Gambaran Diri (body image) 

Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya 

secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan 

perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh 
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saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi 

dengan pengalaman baru setiap individu (Stuart & Sudeen, 1998). 

Sejak lahir individu mengeksplorasi bagian tubuhnya, 

menerima stimulus dari orang lain, kemudian mulai memanipulasi 

lingkungan dan mulai sadar dirinya terpisah dari lingkungan (Keliat, 

1992). Gambaran diri berhubungan dengan kepribadian. Cara individu 

memandang dirinya mempunyai dampak yang penting pada aspek 

psikologisnya. Pandangan yang realistik terhadap dirinya menerima 

dan mengukur bagian tubuhnya akan lebih rasa aman, sehingga 

terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri (Keliat, 1992). 

b. Ideal Diri 

Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus 

berprilaku berdasarkan standart, aspirasi, tujuan atau penilaian 

personal tertentu (Stuart & Sudeen, 1998). Ideal diri mulai 

berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi orang yang 

penting pada idrinya yang memberikan keuntungan dan harapan pada 

masa remaja, ideal diri akan dibentuk melalui proses identifikasi pada 

orang tua, guru dan teman. Agar individu mampu berfungsi dan 

mendemonstrasikan kecocokan antara persepsi diri dan ideal diri. 

Ideal diri ini hendaknya ditetapkan tidak terlalu tinggi, tetapi masih 

lebih tinggi dari kemampuan agar tetap menjadi pendorong dan masih 

dapat dicapai (Keliat, 1992). 
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c. Harga Diri 

Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang 

dicapai dengan menganalisa seberapa jauh prilaku memenuhi ideal 

diri (Stuart & Sudeen, 1998). Frekuensi tujuan akan menghasilkan 

harga diri yang rendah atau harga diri yang tinggi. Jika individu sering 

gagal, maka cenderung harga diri rendah. Harga diri diperoleh dari 

diri sendiri dan orang lain. Aspek utama adalah dicintai dan menerima 

penghargaan dari orang lain (Keliat, 1992). 

d. Peran 

Peran adalah sikap dan prilaku nilai serta tujuan yang 

diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dimasyarakat 

(Keliat, 1992). Peran yang ditetapkan adalah perran dimana seseorang 

tidak punya pilihan, sedangkan peran yang diterima adalah peran yang 

terpilih atau dipilih oleh individu sebagai aktualisasi diri. Harga diri 

yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan 

dan cocok dengan ideal diri (Keliat, 1992). 

e. Identitas 

Identitas adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber 

dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek 

konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh (Stuart & Sudeen, 

1998). Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat 

akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain. Kemandirian 

timbul dari perasaan berharga (aspek diri sendiri), kemampuan dan 
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penyesuaian diri. Seseorang yang mandiri dapat mengatur dan 

menerima dirinya. Identitas diri terus berkembang sejak masa kanak-

kanak bersamaan dengan perkembangan konsep diri. Hal yang 

penting dalam identitas adalah jenis kelamin (Keliat, 1992). 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Menurut Stuart dan Sudeen (1998) ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Faktor-faktor tersebut 

terdiri dari teori perkembangan, Significant Other (orang yang terpenting 

atau yang terdekat) dan Self Perception (persepsi diri sendiri). 

a. Teori Perkembangan 

Konsep diri belum ada waktu lahir, kemudian berkembang secara 

bertahap sejak lahir sampai mulai mengenal dan membedakan dirinya 

dengan orang lain. Dalam melakukan kegiatan memiliki batasan diri 

yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui kegiatan 

eksplorasi lingkungan melalui bahasa, pengalaman atau pengenalan 

tubuh, nama pangilan, pengalaman budaya dan hubungan 

interpersonal, kemampuan pada area tertentu yang dinilai pada diri 

sendiri atau masyarakat serta aktualisasi diri dengan merealisasi 

potensi yang nyata. 

b. Significant Other (orang yang terpenting atau yang terdekat) 

Dimana konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan 

orang lain, belajar diri sendiri melalui cermin orang lain yaitu dengan 

cara pandangan diri merupakan interprestasi diri pandangan orang lain 
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terhadap diri, anak sangat dipengaruhi orang yang dekat, remaja 

dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengan dirinya, pengaruh 

orang dekat atau orang penting sepanjang siklus hidup, pengaruh 

budaya dan sosialisasi. 

c. Self Perception (persepsi diri sendiri) 

Persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaianya, serta persepsi 

individu terhadap pengalamanya akan situasi tertentu. Konsep diri 

dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. 

Sehingga konsep merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari 

prilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif dapat 

berfungsi lebih efektif yang dapat dilihat dari kemampuan 

interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. 

Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan 

individu dan sosial yang terganggu. 

C. Strategi Koping 

1. Pengertian 

Menurut Smet (1994), setiap individu tidak pernah lepas dari 

masalah dan sering kali masalah-masalah tersebut menyebabkan individu 

menjadi stres. Seseorang akan memberikan reaksi yang berbeda-beda 

dalam mengatasi setiap permasalahannya. Cara atau tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menghindari atau mengalihkan perasaan 

hati yang menekan atau stres disebut dengan koping. 
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Friedman (1998) mengatakan bahwa strategi coping merupakan 

perilaku atau proses untuk adaptasi dalam menghadapi tekanan atau 

ancaman. 

Mekanisme koping adalah berbagai usaha yang dilakukan individu 

untuk menanggulangi stres yang dihadapinya (Stuart dan Sundeen, 1998). 

Menurut Hidayat (2008) menjelaskan bahwa individu dapat mengatasi 

stres dengan menggerakkan sumber koping di lingkungan. Ada lima 

sumber koping yaitu: aset ekonomi, kemampuan dan keterampilan 

individu, teknik-teknik pertahanan, dukungan sosial dan dorongan 

motivasi. 

Dapat disimpulkan bahwa strategi koping adalah suatu usaha atau 

perilaku yang dilakukan oleh seorang penderita diabtes militus tipe II 

untuk menghadapi masalah atau bagaimana stres yang sedang 

dihadapinya. 

2. Penggolongan mekanisme koping 

Mekanisme koping di bagi menjadi 2 (dua) macam, (Stuart & 

Sundeen, 1998) yaitu: 

a. Mekanisme koping adaptif 

Adalah mekanisme koping yang mendukung fungsi integrasi, 

pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah 

berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, 

teknik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif. 
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b. Mekanisme koping maladaptif 

Adalah mekanisme koping yang menghambat fungsi integrasi, 

memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi dan cenderung 

menguasai lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan/tidak 

makan, bekerja berlebihan, menghindar. 

3. Faktor yang mempengaruhi strategi koping 

Mutadin (2002) cara individu menangani situasi yang 

mengandung tekanan ditentukan oleh sumber daya individu yang 

meliputi: 

a. Kesehatan Fisik 

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama dalam usaha 

mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang 

cukup besar. 

b. Keyakinan atau pandangan positif 

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, 

seperti keyakinan akan nasib (external locus of control) yang 

mengerahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) 

yang akan menurunkan kemampuan strategi coping. 

c. Keterampilan memecahkan masalah 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk 

menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan 

alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 
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pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu 

tindakan yang tepat. 

d. Keterampilan sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan 

bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial 

yang berlaku dimasyarakat. 

e. Dukungan sosial 

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi 

dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, 

anggota keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

f. Materi 

Dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang-barang atau 

layanan yang biasanya dapat dibeli. 

D. Diabetes Mellitus Tipe II 

1. Pengertian 

Diabetes atau Diabetes Mellitus (DM), dalam bahasa Yunani 

memiliki arti tembus atau pancuran air, dan dari bahasa latin memiliki arti 

rasa manis, sedang di Indonesia DM lebih dikenal dengan penyakit 

kencing manis, di mana kadar glukosa (gula sederhana) di dalam darah 

menjadi tinggi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau mengeluarkan 

insulin secara cukup. Dan dari beberapa tes secara langsung, pada 
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umumnya air seni pengidap diabetes rasanya manis karena mengandung 

banyak gula (Diabetesindo, 2013). 

Diabetes adalah suatu penyakit dimana metabolisme glukosa tidak 

normal, suatu resiko komplikasi spesifik perkembangan mikrovaskular 

dan ditandai dengan adanya peningkatan komplikasi perkembangan 

makrovaskuler. Secara umum, ketiga elemen diatas telah digunakan untuk 

mencoba menemukan diagnosis atau penyembuhan diabetes (Mogensen, 

2007). 

Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

kadar glukosa darah melebihi normal. Insulin yang dihasilkan koleh 

kelenjar pankreas sangat penting untuk menjaga keseimbangan kadar 

glukosa darah yaitu untuk orang normal (non diabetes) waktu puasa 

antara 60-120 mg/dL dan dua jam sesudah makan dibawah 140 mg/dL. 

Bila terjadi gangguan pada kerja insulin, keseimbangan tersebut akan 

terganggu sehingga kadar glukosa darah cenderung naik (Badawi, 2009). 

Diabetes Mellitus tipe II merupakan predominan resisten insulin 

disertai defisinsi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi 

insulin bersama resisten insulin (American Diabetes Assosiation, 2005). 

Diabetes Mellitus (DM) Tipe II merupakan penyakit hiperglikemi akibat 

insensivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun 

atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap di hasilkan oleh 

sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe II dianggap sebagai Non 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) (Corwin, 2001). 
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2. Tanda dan Gejala 

Seseorang yang menderita DM tipe II biasanya mengalam 

peningkatan frekuensi buang air (poliuri), rasa lapar (polifagia), rasa haus 

(polidipsi), cepat lelah, kehilangan tenaga, dan merasa tidak fit, kelelahan 

yang berkepanjangan dan tidak ada penyebabnya, mudah sakit 

berkepanjangan, biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun, tetapi 

prevalensinya kini semakin tinggi pada golongan anak-anak dan remaja 

(Smeltzer & Bare, 2008). 

3. Patofisiologi 

Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang 

berhubungan dengan insulin, yaitu: resistesni insulin dan gangguan sekresi 

insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada 

permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, 

terjadi suatu rangkain reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel. 

Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi 

intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi 

resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus 

terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Pada penderita 

toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang 

berlebihan, dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang 

normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak 

mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar 
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glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes tipe 2 (Smeltzer & Bare, 

2008).  

4. Komplikasi  

Pasien DM tipe II mempunyai risiko terjadinya penyakit jantung 

koroner dan penyakit pembuluh darah otak 2 kali lebih besar, kematian 

akibat penyakit jantung 16,5% dan kejadian komplikasi ini terus 

meningkat. Kualitas pembuluh darah yang tidak baik ini pada penderita 

diabetes mellitus diakibatkan 20 faktor diantaranya stress, stress dapat 

merangsang hipotalamus dan hipofisis untuk peningkatan sekresi 

hormonhormon kontra insulin seperti ketokelamin, ACTH, GH, 

kortisol,dan lainlain. Akibatnya hal ini akan mempercepat terjadinya 

komplikasi yang buruk bagi penderita diabetes mellitus (Nadesul, 2002). 

5. Penyebab diabetes  

Soegondo (2004) menambahkan bahwa jika pada Diabetes Mellitus 

Tipe I penyebab utamanya adalah dari malfungsi kelenjar pankreas, maka 

pada Diabetes Mellitus Tipe II, gangguan utama justru terjadi pada 

volume reseptor (penerima) hormon insulin, yakni sel-sel darah. Dalam 

kondisi ini produktivitas hormone insulin bekerja dengan baik, namun 

tidak terdukung oleh kuantitas volume reseptor yang cukup pada sel 

darah, keadaan ini dikenal dengan resistensi insulin. Dibawah ini terdapat 

beberapa fakor-faktor yang memiliki peranan penting terjadinya hal 

tersebut : 
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a. Obesitas. 

b. Diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat. 

c. Kurang gerak badan (olahraga).  

d. Faktor keturunan. 

Beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi DM tipe II 

(Smeltzer & Bare, 2008) antara lain: 

a. Kelainan genetik 

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes, karena gen yang mengakibatkan tubuh tak dapat 

menghasilkan insulin dengan baik. 

b. Usia 

Umumnya penderita DM tipe II mengalami perubahan fisiologi yang 

secara drastis, DM tipe II sering muncul setelah usia 30 tahun ke atas 

dan pada mereka yang berat badannya berlebihan sehingga tubuhnya 

tidak peka terhadap insulin. 

c. Gaya hidup stress 

Stres kronis cenderung membuat seseorang makan makanan yang 

manis-manis untuk meningkatkan kadar lemak seretonin otak. 

Seretonin ini mempunyai efek penenang sementara untuk meredakan 

stresnya. Tetapi gula dan lemak berbahaya bagj mereka yang beresiko 

mengidap penyakit DM tipe II. 
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d. Pola makan yang salah 

Pada penderita DM tipe II terjadi obesitas (gemuk berlebihan) yang 

dapat mengakibatkan gangguan kerja insulin (resistensi insulin). 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka teori 
Sumber: Kusumanto (2010), Nevid (2003), Stuart 

dan Sudden (1998), Mutadin (2002)  
dan Tarigan (2003) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

G. Hipotesis 

Hipotesi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara strategi koping dengan tingkat depresi pada 

penderita diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas I Kutasari 

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 

2. Ada hubungan antara konsep diri dengan tingkat depresi pada penderita 

diabetes mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas I Kutasari 

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 
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