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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

      Prediabetes merupakan istilah yang menggambarkan kondisi kadar gula darah 

diatas normal tetapi belum masuk dalam diagnosis Diabetes Mellitus (Soewondo 

& Pramono, 2011). Prediabetes ditandai dengan adanya toleransi glukosa 

terganggu (TGT) dan atau glukosa darah puasa terganggu (GDPT) (ADA, 2003 

dalam Nasrul & Sofitri, 2012). Departemen Kesehatan (2008) & Soegondo (2008) 

dalam Sovia, Rekawati & Kuntarti (2013) menyatakan bahwa prediabetes ditandai 

dengan kadar glukosa darah puasa pagi antara 90-99 mg/dl, atau kadar glukosa 

darah 2 jam setelah makan antara 100-199 mg/dl atau keduanya. American 

Diabetes Association (2016) menyatakan prediabetes ditandai dengan kadar gula 

darah puasa 100-125 mg/dl dan gula darah 2 jam setelah makan 140-199 mg/dl. 

      Kondisi prediabetes secara alami dapat mengembangkan penyakit diabetes 

(Twigg, et al, 2007). Kondisi prediabetesdapat meningkatkan resiko penyakit 

aterosklerosis yang disebabkan oleh kerusakan endotelial pembuluh darah akibat 

peningkatan gula darah serta dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes 

mellitus, penyakit jantung dan penyakit makrovaskuler lainnya (Ciccone, et al, 

2014), prediabetes juga menyebabkan terjadinya hiperinsulinemia yang berperan 

dalam meningkatkan reabsorbsi asam urat di tubuli proksimal ginjal sehingga 

terjadi hiperurisemia yang mengarah pada kondisi Diabetes sehingga perlu 
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dilakukan pemeriksaan gula darah maksimal 1 bulan sekali (Ellyza & Sofitri, 

2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Laura, et al (2010) menyatakan bahwa prevalensi 

kejadian CKD meningkat pada diabetes yang telah terdiagnosa sebesar 39,6%, 

sekitar 41,7% pada diabetes belum terdiagnosa, sekitar 17,7% pada prediabetes 

dan sisanya sekitar 10,6% tanpa penyakit diabetes. Selain itu prediabetes dengan 

kondisi tinggi lemak dan insulin resisten dapat menjadi sebab timbulnya syndrom 

metabolik. Sindrom metabolik mengakibatkan meningkatnya resiko penyakit 

jantung dan kematian dini atau premature mortality (Mayans, 2015) 

      Pradiabetes merupakan masalah yang harus diperhatikan karena memiliki 

prevalensi yang lebih besar daripada Diabetes Mellitus sendiri (Fahjrinayati dan 

Ayubi, 2008). Pengembangan kondisi prediabetes menjadi diabetes terjadi 3 tahun 

kemudian tanpa modifikasi gaya hidup (Mayans, 2015).Prevalensi diabetes 

didunia berkembang pesat dengan jumlah proyeksi meningkat dari 171 juta pada 

tahun 2000 menjadi 366 juta pada tahun 2030. Amerika Serikat memperkirakan 

sekitar 19,3 milyar penduduknya terdiagnosa diabetes dengan 5,8 milyar belum 

terdiagnosa dan sekitar 41 milyar diperkirakan masuk kondisi prediabetes. 

(Heikes, Eddy, Arondekar & Schlessinger, 2008). Prevalensi prediabetes di 

Indonesia diperkirakan sekitar 300 juta penduduk Indonesia masuk dalam kondisi 

prediabetes (Elliza & Sofitri, 2012). Prediksi dari 33 provinsi di Indonesia 

terdapat 10% penduduk di Indonesia masuk kondisi prediabetes pada tahun 2011 

(Soewondo & Pramono (2012). Menurut Data Dinas Kesehatan Jawa Timur 

diketahui bahwa terdapat 4 Kota dengan kasus diabetes terbanyak yaitu di 
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Surabaya, Bangkalan, Malang dan Lamongan. Kasus diabetes meningkat pada 

usia 15 tahun sebanyak 1,2% dan sekitar 20% penderita prediabetes pada usia 

produktif juga meningkat (Nn, 2011). Sedangkan data pasien Diabetes yang aktif 

mengikuti club DM di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri tercatat sebanyak 40 

orang. Hasil screening yang dilakukan peneliti  pada tanggal 5 Februari 2016 

dengan menggunakan alat Diabetes Risk Calculator (DRC) di Puskesmas 

Pesantren I kota Kediri didapatkan hasil dari 15 kunjungan terdapat 10 

pengunjung Puskesmas Pesantren I diantaranya masuk kondisi prediabetes 

(66,7%), 3 diantaranya masuk kondisi DM atau prediabetes (13,3%) dan 2 

diantaranya masuk resiko rendah prediabetes (13,3%). 

      Kondisi prediabetes dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya usia. Pre 

diabates dapat terjadi pada usia lebih dari sama dengan 25 tahun  (Twigg, et al., 

2007 dan National Diabetes Fact Sheet, 2011). Pernyataan ini dipertegas oleh 

WHO dalam Wulandari (2014) bahwa pada usia lebih dari 30 tahun terjadi pada 

peningkatan gula darah puasa sebesar 1-2 mg per tahun dan gula darah 2 jam 

setelah makan sebesar 5,6-13 mg per tahun. Prediabetes juga dapat disebabkan 

oleh faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seperti kelebihan berat badan, 

riawayat keluarga DM, riawayat kelahiran lebih dari 4 kg, kurang gerak, 

hipertensi (Elliza & Sofitri, 2012) dan Betram M.Y & Vos (2010), tipe keluarga, 

penghasilan keluarga, pengetahuan keluarga, dan praktik perawatan keluarga juga 

ikut mempengaruhi kejadian prediabetes (Sovia, Etty Rekawati & Kuntarti, 2013). 

Sedangkan menurut oleh Erika, Patellongi & Taiyeb (2010) menyatakan bahwa 

kejadian prediabetes berhubungan dengan gaya hidup yang buruk atau tidak sehat. 



4 
 

Tidakadagejala yang khasuntuk prediabetes dan sebagian besar tidak 

menimbulkan gejala (Evans, P.H., Winder,R., Greaves C.J., & Campbell, 2007). 

Tindakan pencegahan terutama intervensi gaya hidup merupakan prioritas dari 

prediabetes berikut pengobatan (Flack, J.K., 2007). Penelitian yang dilakukan 

oleh Yolanda (2014) terkait dengan faktor resiko prediabetes menyatakan bahwa 

diabetes dapat dicegah dengan modifikasi gaya hidup. Gaya hidup dapat diubah 

melalui upaya meningkatkan perilaku kesehatan melalui kegiatan promosi 

kesehatan dengan memberikan pendidikan kesehatan (Sovia, Etty Rekawati & 

Kuntarti, 2013). 

      Upaya promosi kesehatan dengan memberikan pendidikan kesehatan banyak 

ditujukan pada pasien dengan Diabetes seperti yang dilakukan oleh Sunaryo 

&Haryati (2007) mengenai pengaruh pendidikan kesehatan diabetes dalam 

merubah perilaku pada pasien DM dengan latar belakang pengetahuan dan 

perilaku DM masih rendah dalam pencegahan komplikasi diabetes. Begitupula  

penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2009) bahwa tingkat pengetahuan dan 

sikap kepatuhan diit pasien diabetes masih kurang dalam pencegahan komplikasi 

di Puskesmas Kartasura. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pengetahuan dan sikap 

prediabetes masih kurang dalam pencegahan diabetes dan komplikasi lebih lanjut. 

Keterbatasan informasi prediabetes untuk memahami kondisi dan perencanaan 

perilaku yang tepat untuk menangani kondisinya maupun upaya pencegahan 

primer dalam mengatur perawatan diri sendiri dapat terkendala. Oleh karena itu 

upaya pencegahan sangat penting terus ditingkatkan kepada prediabetes untuk 

mencegah perkembangan komplikasi diabetes (Haas, et al, 2012).   



5 
 

 Ketidaktahuan masyarakat dapat menghalangi tindakan preventif oleh karena 

itu perlu peningkatan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan memberikan 

informasi yang dapat mengubah perilaku seseorang yang diperoleh dari 

menerima, menyetujui dan menerapkan (Supartondo, 1995, dalam Agustuina, 

2009). Dalam hal ini diperlukan peran perawat sebagai educator (Bastabel, 2006) 

Peran perawat sebagai edukator terbukti dapat meningkatkan self care pasien 

diebetes dalam mengendalikan kadar gula darah (Kusniyah, Nursiswati & Rahayu,  

2011). 

 Salah satu kegiatan pendidikan kesehatan yang penting diberikan 

kepada diabetes dan pradiabetes untuk perubahan perilaku dan pencegahan 

penyakit Diabetes adalah Self  Diabetes Management Education (SDME) 

(Marie & Kegels, 2014). SDME terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan pengelolaan penyakit secara mandiri dalam control metabolisme, 

mencegah komplikasi akut maupun kronis, serta mengoptimal kankualitas hidup 

pada pasien diabetes (Weerdt, Visser, &Veen, 1989; Clement, 1995 dalam 

Palestin, 2010 dan Hass, et al, 2012). Akan tetapi penelitian mengenai efektifitas 

SDME untuk prediabetes belum dapat dilaporkan karena keterbatasan penelitian. 

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh SDME 

terhadap pengetahuan dan kadar gula darah prediabetes di Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri.  
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B. Perumusan Masalah 

“Adakah pengaruh SDME terhadap pengetahuan, sikap dan kadar gula darah 

prediabetes di Puskesmas Pesantren 1 Kota Kediri?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

 Menganalisa pengaruh  SDME terhadap pengetahuan, sikap dan kadar gula 

darah prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengidentifikasiprediabetes di Puskesmas Pesantren I kota Kediri. 

b. Mengidentifikasi pengaruh SDME terhadap pengetahuan prediabetes di 

Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

c. Mengidentifikasi pengaruh SDME terhadap sikap prediabetes di 

Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

d. Mengidentifikasi pengaruh SDME terhadap kadar gula darah 

prediabetes di puskesmas pesantren 1 kota kediri. 

e. Mengidentifikasi pengaruh SDME terhadap pengetahuan, sikap dan 

kadar gula darah prediabetes di Puskesmas pesantren I Kota Kediri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Aspek teoritis 

  Self Diabetes Management Education (SDME) merupakan suatu cara 

memfasilitasi pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dalam 
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pengambilan keputusan, pemecahan masalah serta perawatan diri 

prediabetes sehingga dapat meningkatkan status kesehatan dan kualitas 

hidup prediabetes. 

 2. Aspek Praktis 

a. Prediabetes  

Meningkatkan pengetahuan dan peningkatan upaya perawatan diri 

sendiri untuk menghambat perkembangan penyakit. 

b. Institusi Kesehatan. 

Memberikan masukan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk 

mengaplikasikan dan memfasilitasi  program SDME pada prediabetes 

sehingga resiko DM dapat diminimalkan. 

c. Institusi Pendidikan. 

Menyebarluaskan hasil penelitian terkait SDME sebagai salah satu 

metode dalam pemilihan intervensi keperawatan berdasarkan hasil 

penelitian. 

d. Penelitian Keperawatan. 

1)  Menjadi landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang 

prediabetes terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan gaya hidup dan kejadian prediabetes. 

2)  Menambah pengetahuan dalam merencanakan dan membuat 

penelitian keperawatan yang berfokus pada efektifas model edukasi 

untuk perubahan gaya hidup prediabetes. 
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D. Penelitian Terkait 

Tabel 2.1 Penelitian terkait 

N

o 

Judul Variabel Metode 

penelitian 

Hasil 

1. Effectiveness of 

Self-

ManagementTraini

ng in Type 2 

Diabetes oleh 

Susan, Michael and 

Venkat  dalam 

jurnal Diabetes 

Care, Volume 24, 

Number 3, March 

(2001) 

Efektivitas 

latihan SDME 

dan diabetes 

tipe 2 

Systematic 

review of 

randomized 

control trial 

SDME efektif diberikan 

untuk pasien DM tipe 2 

dengan peningkatan 

perilaku kontrol 

glikemik dan 

menurunkan faktor 

perilaku resiko penyakit 

kardiovaskuler serta 

meningkatkan kualitas 

hidup pasien DM type 2 

2 The effect of 

diabetes self 

management 

education on body 

weight, glycemic 

control, and other 

metabolic markers 

in patiens with type 

2 diabetes mellitus 

oleh Chuang.Y, 

lawrence, meyrick, 

helen and michael 

(2011) 

SDME, Berat 

badan, kontrol 

gula darah, 

Gangguan 

metabolik pada 

pasien DM tipe 

2 

Systematic 

Review 

Perbedaan hasil 

penelitian sekarang 

dengan terdahulu 

adalah SDME juga 

efektif dalam HbAc 

dan berat badan dan 

gangguan metabolik 

lainnya pada pasien 

DM tipe 2 sehingga 

tidak hanya perilaku 

dari pasien Diabates 

tipe 2 

 

3 Developmental of 

an educational 

‘toolkit’ for health 

professionals and 

their patients with 

prediabetes: The 

WAKEUP study 

(Ways of 

Addressing 

Knowledge 

Education and 

Understanding in 

Pre-diabetes) oleh 

Philip E, Greaves, 

Winder & 

Campbell, 2007 

Penggunaan 

toolkit 

WAKEUP 

study dalam 

meningkatkan 

pengetahuan 

pendidikan dan 

pemahaman 

prediabetes 

Mixed 

Qualitative 

dengan 

action 

research 

Terdapat acuan untuk 

meningkatkan 

pengetahuan tentang 

kondisi prediabates 

melalui tiga kata kunci 

edukasi yang akan 

diberikan yaitu bahwa 

prediabates merupakan 

kondisi yang serius 

dengan resiko tinggi 

menjadi diabates 

mellitus tipe 2 dan 

penyakit jantung, 

Semua resiko dapat 

dicegah, dan untuk 

pencegahan 

perkembangan penyakit 
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N

o 

Judul Variabel Metode 

penelitian 

Hasil 

pasien perlu merubah 

gaya hidup kepada 

perilaku sehat seperti 

sehat makan, 

menurunkan berat 

badan serta 

peningkatan aktivitas 

fisik 

4 Effects of the First 

Line Diabetes Care 

(FiLDCare) self-

management 

education and 

support project on 

knowledge, 

attitudes, 

perceptions, self-

management 

practices and 

glycaemic control: 

a quasi-

experimental study 

conducted in the 

Northern 

Philippines dalam 

jurnal BMJ Open 

2014;4:e005317.doi

:10.1136/bmjopen-

2014-005317oleh 

Marie & Kegels 

(2014) 
 

Pengaruh 

SDME 

terhadap 

pengetahuan, 

sikap, persepsi, 

manajemen 

diri dan 

kontrol gula 

darah 

Quasy 

experimental 

SDME efektif dapat 

meningkatkan 

pengetahuan yang 

berhubungan dengan 

diabates berupa 

pengetahuan perawatan 

diri, pengetahuan 

tentang diet dan 

olahraga , beberapa 

sikap yang 

meningkatkan perasaan 

positif (self efficacy) 

yang menyebabkan 

mereka melakukan dan 

mematuhi praktik 

managemen diri, 

persepsi dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

mengontrol glukosa 

darah, mematuhi diit, 

rejimen latihan serta 

kepatuhan terhadap 

obat-obatan, dan 

praktik serta kontrol 

gula darah. 

5 National standar for 

Diabetes self 

management 

education and 

support dalam 

jurnal diabetes 

care, volume 35, 

November 2012 

olehHaas, L, 

Maryniuk M, Beck 

SDME and 

DSMS 

Sistematic 

Review 

Pendidikan diabates 

manajemen diri 

(SDME) adalah elemen 

penting dari perawatan 

untuk semua penderita 

diabetes dan mereka 

yang berisiko untuk 

mengembangkan 

penyakit . Hal ini 

diperlukan untuk 
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N

o 

Judul Variabel Metode 

penelitian 

Hasil 

J,et al. (2012 mencegah atau 

menunda komplikasi 

diabetes  dan memiliki 

unsur terkait untuk 

perubahan gaya hidup 

yang juga penting untuk 

individu dengan 

prediabetes sebagai 

bagian dari upaya untuk 

mencegah penyakit. 

Standar Nasional 

SDME dirancang untuk 

menentukan kualitas 

SDME dan dukungan 

dan untuk membantu 

pendidik diabetes dalam 

memberikan pendidikan 

berbasis bukti dan 

mendukung self 

management 

6 Working Together 

to Promote 

Diabetes Control: 

A Practical Guide 

for Diabetes Health 

Care 

Providers in 

Establishing a 

Working Alliance to 

Achieve Self-

Management 

Support (2015) 

Pencegahan 

Diabetes 

dengan support 

manajemen 

diri Diabetes 

Review 

Article 

SDME  efektif 

meningkatkan secara 

signifikan kontrol 

glikemik dan berat 

badan untuk 

menurunkan HbA1c 

selama 8 minggu 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 


