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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh Self Diabetes Management Education 

(SDME) terhadap pengetahuan, sikap dan kadar gula darah dibahas secara 

lengkap pada Bab hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menggambarkan 

beberapa karakteristik responden yang terbagi menjadi data numerik (Usia, 

lingkar lengan atas (LLA) dan lingkar pinggang (LP). Sedangkan data kategorik 

terdiri dari aktivitas lebih dari satu kali seminggu, pendidikan, pekerjaan, jenis 

kelamin, riwayat orangtua dengan Diabetes Mellitus, riwayat Diabetes dalam 

kehamilan serta IMT. Selain itu pada bab ini akan membahas pengaruh Self 

Diabetes Management Education (SDME) terhadap pengetahuan, sikap dan kadar 

gula darah pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.  

1. Karakteristik Penderita Prediabetes  

 Jumlah keseluruhan dari responden dalam penelitian adalah 52 responden. 

Responden dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan hasil skrining untuk 

menentukan responden benar-benar masuk dalam kondisi Prediabetes. Adapun 

skrining responden dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pesantren 1 yang terdiri 

dari Desa Bangsal (yang terdiri dari 2 RW), Desa Banaran (yang terdiri dari 3 

RW) untuk kelompok intervensi dan sedangkan untuk kelompok kontrol terdiri 

dari Desa Bangsal di RW 5 dan Desa Pesantren (4 RW). Jumlah dari masing-

masing kelompok intervensi dan kontrol terdiri dari 26 responden. Tidak ada 

responden dalam penelitian ini yang drop out atau keluar selama penelitian karena 
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sebelum penelitian dimulai responden telah diberikan penjelasan mengenai alur 

penelitian dan telah menandatangi kesediaan menjadi responden dengan sukarela. 

Adapun karakteristik responden dapat diketahui dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.1  Karakteristik Penderita Prediabetes Berdasarkan Usia, Lingkar Lengan 

Atas, dan Lingkar Pinggang di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

 
Variabel Kelompok Intervensi (n=26) Kelompok Kontrol (n=26) 

Mean±SD Min Maks Mean±SD Min Maks ρ value* 

Usia 51,3±11,6 28 72 47,3±10,7 22 82 0,35 

Lingkar Lengan 

Atas 

34,4±4,02 29 44 33,1±3,1 29 40 0,16 

Lingkar 

Pinggang 

103,7±6,2 94 117 102,0±3,6 98,5 115 0,00 

*p < 0,05 based on Independent Samples Test 

 

     Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden yang 

terdiri dari usia dan lingkar lengan atas memiliki varians yang sama. Hal ini 

diketahui dari nilai ρ value > 0,05. Sebaliknya karakteristik responden dari lingkar 

pinggang berasal dari populasi dengan varian berbeda dengan nilai ρ value 0,00. 

Tabel 4.2 Tabel Rangkuman Uji Normalitas Gula Darah Responden (n=26) 

 
Variabel df ρ value* 

Gula Darah Gula darah kelompok intervensi sebelum 

edukasi 

26 0,27 

Gula darah kelompok kontrol sebelum edukasi 26 0,54 

Gula darah kelompok intervensi sesudah 

edukasi 

26 0,01 

Gula darah kelompok kontrol sesudah edukasi 26 0,18 

*p<0,05 Based on Saphiro Wilk 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa gula darah responden berdistribusi 

normal pada kelompok intervensi sebelum edukasi dan kelompok kontrol sebelum 

dan sesudah edukasi namun gula darah pada kelompok intervensi sesudah edukasi 

memiliki data yang tidak normal dengan nilai ρ value 0,01. 
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Tabel 4.3   Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (Aktivitas lebih dari satu 

kali seminggu, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, riwayat orangtua dengan 

diabetes melitus, riwayat diabetes dalam kehamilan, tekanan darah dan IMT)  

 

Variabel 

Kelompok 

Intervensi (n=26) 

Kelompok 

Kontrol (n=26) 
ρ 

value* 
f (%) f (%) 

Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan Rendah 

 Pendidikan Tinggi 

 

18 

8 

 

69,2 

30,8 

 

16 

10 

 

61,5 

38,5 

0,77 

Pekerjaan 

 Pegawai Swasta 

 Petani 

 Wiraswasta/Pedagang 

 PNS/Polri 

 Ibu Rumah Tangga/Tidak 

bekerja 

 Pembantu Rumah Tangga 

 

1 

0 

9 

1 

15 

 

0 

 

3,8 

0 

34,6 

3,8 

57,7 

 

0 

 

7 

0 

6 

0 

12 

 

1 

 

26,9 

0 

23,1 

0 

46,2 

 

3,8 

0,57 

Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

2 

24 

 

7,7 

92,3 

 

4 

22 

 

15,4 

84,6 

0,66 

Riwayat Orangtua atau saudara 

dengan DM 

 Ya 

 Tidak 

 

 

21 

5 

 

 

80,8 

19,2 

 

 

21 

5 

 

 

80,8 

19,2 

1,00 

Riwayat Diabetes dalam kehamilan 

 Ya 

 Tidak 

 

0 

26 

 

0 

100 

 

0 

26 

 

0 

100 

- 

Aktivitas lebih dari 1 kali seminggu 

 Ya 

 Tidak 

 

3 

23 

 

11,5 

88,5 

 

1 

25 

 

3,8 

96,2 

0,61 

Tekanan Darah 

 Normal menuju prehipertensi 

 Stadium 1, Stadium 2 

 

17 

9 

 

65,4 

34,6 

 

20 

6 

 

38,5 

11,5 

 

0,54 

Indek Masa Tubuh 

 Berat Badan Kurang ke normal 

 Berat Badan Overweight ke 

Obesitas 

 

3 

 

23 

 

11,5 

 

88,5 

 

9 

 

17 

 

34,6 

 

64,4 

 

0,04 

*p < 0,05 based on Chi SquareTest 

      

       Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan terakhir, pekerjaan, jenis kelamin, riwayat orangtua atau 

saudara DM, riwayat DM dalam kehamilan, aktivitas lebih dari satu kali seminggu 

dan tekanan darah memiliki distribusi yang sama dilihat dari nilai ρ value lebih 
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dari 0,05 namun karakteristik responden berdasarkan indek massa tubuh (IMT) 

memiliki distribusi yang berbeda dengan nilai ρ value 0,04. 

 

2. Pengaruh Self Diabetes Management Education (SDME) terhadap pengetahuan 

prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

 

Tabel 4.4 Pengetahuan Sebelum Edukasi SDME Pada Kelompok Intervensi dan   

kelompok kontrol  

   

Variabel 

Kelompok intervensi 

(n=26) 

Kelompok kontrol 

(n=26) ρ value* 

f % f % 

Pengetahuan (Komposit) 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Prediabetes 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Progres 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Pencegahan 

 Baik 

 Kurang 

 

16 

10 

 

18 

8 

 

20 

6 

 

16 

10 

 

61,5 

38,5 

 

69,2 

30,8 

 

76,9 

23,1 

 

61,5 

38,5 

 

22 

4 

 

22 

4 

 

15 

11 

 

23 

3 

 

84,6 

15,4 

 

84,6 

15,4 

 

57,7 

42,3 

 

88,5 

11,5 

 

0,02 

 

 

0,18 

 

 

0,13 

 

 

0,02 

 

*p < 0,05 based on Chi SquareTest 

 

     Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pengetahuan responden sebelum 

diberikan edukasi SDME pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

terdapat perbedaan pada pengetahuan komposit (ρ 0,02) dan pengetahuan 

pencegahan (ρ 0,02) namun pada pengetahuan prediabetes (ρ 0,18) dan 

pengetahuan progres (ρ 0,13) tidak ada perbedaan. 

 

 

Tabel 4.5  Pengetahuan Sesudah Edukasi SDME Pada Kelompok intervensi dan  

Kelompok Kontrol 
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Variabel 

Kelompok intrevensi 

(n=26) 

Kelompok 

 kontrol  (n=26) ρ value* 

f % f % 

Pengetahuan (Komposit) 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Prediabetes 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Progress 

 Baik 

 Kurang 

Pengetahuan Pencegahan 

 Baik 

 Kurang 

 

26 

0 

 

25 

1 

 

24 

2 

 

26 

0 

 

100 

0 

 

96,2 

3,8 

 

92,3 

7,7 

 

100 

0 

 

22 

4 

 

23 

3 

 

18 

8 

 

25 

1 

 

100 

0 

 

88,5 

11,5 

 

69,2 

30,8 

 

96,2 

3,8 

 

0,03 

 

 

0,61 

 

 

0,01 

 

 

0,03 

*p< 0,05 Based on Chi SquareTest 

 

      Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pengetahuan 

komposit responden sesudah edukasi (ρ 0,03) dan pengetahuan progres (ρ 0,01) 

dan pengetahuan pencegahan (ρ 0,03) namun pada pengetahuan prediabetes (0,61) 

tidak ada perbedaan. Berdasarkan taraf kemaknaan ρ value < 0,05 disimpulkan 

bahwa SDME mempengaruhi pengetahuan (komposit). 

3. Pengaruh SDME Terhadap Sikap Pada Prediabetes di Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri 

 

Tabel 4.6  Sikap Sebelum Edukasi dan Sesudah Edukasi SDME Pada Kelompok 

Intervensi dan Kelompok Kontrol (n=26) 

 

Variabel 

Kelompok intervensi  

(n=26) 

Kelompok kontrol 

(n=26) ρ value* 

f % f % 

Sikap sebelum edukasi SDME 

Baik 

Kurang 

 

14 

12 

 

26,9 

73,1 

 

7 

19 

 

26,9 

73,1 

 

0,04 

Sikap sesudah edukasi SDME 

Baik 

      Kurang 

 

7 

19 

 

26,9 

73,1 

 

10 

16 

 

38,5 

61,5 

 

0,77 

*p<0,05 Based on Chi-square 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan sikap 

responden kelompok intervensi dan kontrol sesudah edukasi dengan nilai ρ value 

0,77. Berdasarkan nilai kemaknaan p < 0,05 SDME tidak mempengaruhi sikap 

responden. 

4. Pengaruh SDME terhadap gula darah pada prediabetes di Puskesmas Pesantren 

I Kota Kediri 

 

Tabel 4.7 Gula Darah Responden Sebelum dan Sesudah Edukasi SDME Pada 

Kelompok Intervensi (n=26) 

 

Variabel 

Sebelum edukasi (n=26) Sesudah edukasi (n=26) 

Mean±SD Min Mak

s 

Mean±SD Min Maks ρ 

value* 

Gula darah 

kelompok 

intervensi  

165,3±15,

6 

143 196 101,9±28,4 59 199 0,00 

*p < 0,05 based on Wilcoxon 

 

     Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa SDME berpengaruh terhadap 

kadar gula darah responden pada kelompok intervensi dengan nilai ρ value 0,00. 

Tabel 4.8 Gula Darah Responden Sebelum dan Sesudah Edukasi SDME Pada 

Kelompok Kontrol (n=26) 

 

Variabel 

Sebelum edukasi (n=26) Sesudah edukasi (n=26) 

Mean±SD Min Maks Mean±SD Min Maks ρ 

value* 

Gula darah 

kelompok 

kontrol 

159,4±19,

8 

109 199 144,8±46,

3 

78 256 0,00 

*p < 0,05 based on Paired Sample Test 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa SDME berpengaruh terhadap gula 

darah responden pada kelompok kontrol dengan nilai ρ value 0,00 

Tabel 4.9  Hasil Uji Beda Gula Darah Sebelum dan Sesudah Edukasi SDME  

Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol (n=26) 

 

Variabel 

Sebelum edukasi  

(n=26) 

Sesudah edukasi  

(n=26) 

ρ value* ρ value* 

Gula Darah  Pada 

Kelompok Intervensi 

Dan Kelompok Kontrol 

0,22 0,00 

*p < 0,05 on Mann Whitney Test 

       

      Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa gula darah sesudah edukasi 

SDME pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan adanya 

perbedaan dengan nilai ρ value 0,00. Berdasarkan nilai kemaknaan p < 0,05 maka 

SDME mempengaruhi kadar gula darah responden. 

3. Pengaruh SDME Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Kadar Gula Darah  

Prediabetes Pada Prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengetahuan komposit responden (ρ 

0,03) dan kadar gula darah sesudah edukasi (ρ 0,00) sehingga dimasukkan dalam 

analisis regresi untuk mengetahui SDME paling mempengaruhi pada variabel 

pengetahuan atau kadar gula darah. Adapun analisis regresi dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10 Pengaruh SDME Terhadap Pengetahuan Komposit dan Kadar Gula 

Prediabetes (N=52) 

 

Variabel Coefficients t (ρ value)* 

Pengetahuan  setelah edukasi SDME  -0,098 1,461 0,09 

Kadar gula darah  responden setelah edukasi 

SDME 

0,005 3,684 0,00 

*p<0,05 based on Anova Test 
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      Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa SDME paling mempengaruhi 

kadar gula darah nilai ρ value 0,00.  

 Sedangkan pada variabel demografi terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengarui kadar gula darah. Berdasarkan nilai  ρ value  kurang dari 0,25 maka 

variabel yang dimasukkan dalam regresi adalah SDME, lingkar lengan atas, 

lingkar pinggang dan IMT untuk mengetahui apakah variabel demografi 

mempengaruhi kadar gula darah. Adapun hasil analisis regresi dapat diketahui 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.11 Hasil uji regresi linear variabel SDME dan demografi lingkar lengan 

atas, lingkar pinggang, IMT terhadap kadar gula darah setelah edukasi SDME. 

 

Variabel ß T 
Kadar Gula Darah 

ρ value* 

 - Constant 

 - IMT 

 - LLA 

 - LP 

 - SDME 

138,595 

15,963 

-0,983 

-0,740 

43,963 

1,195 

1,152 

-0,526 

-0,560 

0,507 

0,238 

0,255 

0,602 

0,578 

0,000 

* ρ <0,05 based on Anova Test 

Keterangan ß =coefficient.  

 

      Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa IMT, Lingkar Lengan Atas 

(LLA) dan Lingkar Pinggang (LP) tidak mempengaruhi kadar gula darah 

responden dengan prediabetes dengan nilai ρ > 0,05 namun, SDME memberikan 

pengaruh terhadap kadar gula darah dengan ρ > 0,000.  
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

      Karakteristik responden prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

berdasarkan data demografi terdiri dari usia dan lingkar lengan atas memiliki 

varians yang sama. Prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri memiliki 

usia lebih dari 22 tahun keatas dan terbanyak berada pada usia 47-51 tahun. 

Menurut WHO dalam Wulandari (2014) menyatakan bahwa pada usia lebih dari 

25 tahun akan mengalami kenaikan glukosa darah sekitar 1-2 mg/dl per tahun dan 

glukosa darah setelah makan sekitar 5,6-13 mg/dl per tahun.  

 Seiring dengan pertambahan usia terjadi penurunan fungsi dari pankreas yang 

mengakibatkan sensitivitas pankreas untuk bereaksi terhadap insulin menurun 

(Smeltzer & Bare, 2001). Menurut analisa peneliti peningkatan usia dapat 

mempengaruhi fungsi dari pankreas dalam memproduksi insulin. Insulin yang 

bertindak untuk menjaga kadar gula darah berkurang jumlahnya sehingga kadar 

gula darah tidak dapat didistribusikan oleh tubuh untuk organ yang membutuhkan 

seperti misal pada otot. Hal ini terjadi karena jumlah dari insulin sebagai mediator 

penyalur gula darah ke otot berkurang jumlahnya. Akibat yang ditimbulkan dari 

kurangnya jumlah insulin yaitu peningkatan kadar gula darah. Mekanisme ini juga 

disebut sebagai insulin resistensi yang berarti bahwa sensitifitas insulin terhadap 

gula darah menurun.  

 Menurut The Centers of Disease Control and Prevention National Diabetes 

Statistic Report (2014) dan Heikes (2008) menyatakan bahwa prediabetes terjadi 

pada usia lebih dari 20 tahun dan pada rentang usia kurang dari 44 tahun sampai 
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lebih dari 57 tahun akan terjadi peningkatan kadar gula darah baik gula darah 

puasa maupun setelah makan. Peningkatan kadar gula darah diatas normal 

menyebabkan seseorang jatuh pada kondisi prediabetes. 

 Prediabetes di Puskesmas Pesantren I kota Kediri juga memiliki lingkar 

lengan atas dengan varian yang sama. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Darmayanti, D (2014) menyebutkan bahwa antropometri yang terdiri dari 

berat badan, lingkar lengan atas dan tinggi badan merupakan teknik pengukuran 

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi obesitas sentral. Obesitas sentral 

berkaitan dengan gangguan pengendalian gula darah dan mengakibatkan resistensi 

insulin. Peneliti berasumsi bahwa responden dengan kondisi obesitas memiliki 

resiko tinggi masuk dalam kondisi prediabetes.  Pendapat ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2011) dan Andan, Mulyati, Isworo 

(2013) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif tingkat menengah antara 

antropometri dengan obesitas maupun obesitas sentral.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki varian yang 

berbeda dilihat dari lingkar pinggang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Tandra (2009) lingkar pinggang merupakan salah satu indikator dari 

sindroma metabolik pada pasien diabetes melitus. Sindroma metabolik terjadi 

karena reseptor insulin tidak dapat menangkap gula darah untuk selanjutnya 

disimpan pada otot. Dampak yang terjadi ketika insulin tidak peka terhadap gula 

darah adalah peningkatan kadar gula dalam darah. Menurut asumsi peneliti 

perbedaan dari varian lingkar pinggang disebabkan karena pada kondisi 

prediabetes kadar gula darah mengalami peningkatan diatas normal tetapi tidak 
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mengarah pada diagnosis diabetes. Prediabetes dapat terjadi dimana salah satu 

faktor resikonya yaitu lingkar pinggang. Sehingga lingkar pinggang belum dapat 

di gunakan sebagai acuan untuk menilai kondisi prediabetes. Pendapat ini 

dipertegas oleh Heikes (2008) yang menyatakan bahwa lingkar pinggang 

merupakan salah satu kriteria faktor yang mempengaruhi seseorang masuk kondisi 

prediabetes dengan batasan lingkar pinggang lebih dari 98 cm. Menurut Menurut 

Hartono (2005) dan Utaminingsih (2009) dalam Manungkalit, Kusnanto & 

Purbosari (2015) lingkar pinggang merupakan salah satu cara mengukur distribusi 

lemak dalam tubuh. Ukuran normal lingkar pinggang pada orang Asia (wanita 80 

cm dan pria 90 cm) apabila melebihi nilai normal maka berisiko terkena penyakit 

jantung koroner akibat perubahan metabolisme, termasuk sensitivitas terhadap 

insulin dan meningkatkan produksi lemak jahat dalam tubuh dan merupakan 

faktor utama pencetus timbulnya penyakit degeneratif seperti Diabetes Mellitus. 

Menurut asumsi peneliti lingkar pinggang diatas normal dapat menyebabkan 

gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan kadar gula darah meningkat 

diatas normal seperti pada kondisi prediabetes tetapi tidak secara langsung 

menyebabkan kadar gula darah naik secara signifikan seperti pada kondisi 

diabetes.  

 Prediabetes di Puskesmas Pesantren I kota Kediri memiliki variasi yang 

berbeda terhadap hasil pengukuran lingkar pinggang dikarenakan secara anatomis 

tubuh yang dimiliki setiap orang berbeda satu dengan yang lain tergantung dari 

riwayat keturunan. Lingkar pinggang prediabetes di puskesmas Pesantren I Kota 

Kediri menunjukkan hasil rerata antara 102-103 cm. Hasil menunjukkan bahwa 
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responden pada kondisi prediabetes memiliki resiko untuk mengalami kejadian 

Diabetes Mellitus tipe 2 oleh karena berada pada kondisi gemuk. Peneliti 

berasumsi pada kondisi kegemukan terjadi peningkatan lipid yang dapat 

mempengaruhi metabolisme gula darah. Hal ini disebabkan karena lipid 

mengurangi sensitivitas sel terhadap insulin sehingga glukosa darah tidak 

dimanfaatkan dengan baik oleh sel sebagai energi. Dampak yang terjadi yaitu 

peningkatan kadar gula darah diatas normal. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Heikes (2008) bahwa salah satu resiko prediabetes ditandai 

dari kriteria lingkar pinggang lebih dari 98 cm. Selain itu terdapat kaitan antara 

lingkar pinggang dengan sindroma metabolik, ini menunjukkan bahwa lingkar 

pinggang dapat mempengaruhi kejadian sindroma metabolik yang dapat 

mempengaruhi peningkatan kadar gula darah diatas normal. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik dari responden 

berdasarkan aktivitas, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, riwayat orangtua 

dengan diabetes mellitus, riwayat diabetes dalam kehamilan serta tekanan darah 

responden memiliki varian yang sama. Prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota 

Kediri sebagian besar tidak melakukan aktivitas fisik lebih dari satu kali dalam 

seminggu. Menurut Pramono (2011) aktivitas fisik yang kurang memiliki korelasi 

menengah sampai kuat dengan kondisi prediabetes. Hasil penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Retno, D (2012) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

prediabetes dengan aktivitas fisik. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa 

mayoritas responden prediabetes memiliki aktivitas kurang dari satu kali 

seminggu.  
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 Menurut asumsi peneliti aktivitas fisik sangat berguna bagi penggunaan 

gula darah. Selama melakukan aktivitas fisik otot akan berkontraksi untuk 

menimbulkan gerakan. Kontraksi dari otot merupakan hasil dari pemecahan gula 

yang tersimpan pada otot yang kemudian diubah menjadi energi. Energi kemudian 

diperlukan oleh otot untuk menghasilkan gerakan. Penggunaan gula yang 

tersimpan diotot selanjutnya akan mempengaruhi penurunan kadar gula darah 

karena penggunaan gula pada otot tidak memerlukan insulin sebagai mediatornya. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji, Heru & Agus, S 

(2007) yang menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat memicu pengaturan dan 

pengendalian kadar gula darah, karena ketika melakukan aktivitas fisik akan 

terjadi penggunaan glukosa dalam otot yang tidak memerlukan insulin sebagai 

mediator penggunaan glukosa kedalam sel otot sehingga kadar gula darah 

menurun. Sebaliknya kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh responden 

dapat berdampak pada kenaikan gula darah diatas normal karena gula darah akan 

diedarkan kembali ke darah sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah. Hal ini 

konsisten dengan kriteria prediabetes yang dikemukan Heikes (2008) bahwa 

resiko kondisi prediabetes juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Sehingga peneliti 

berasumsi bahwa aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan kadar gula darah 

dan membawa pada kondisi prediabetes. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat orangtua atau saudara dengan 

Diabetes Mellitus serta riwayat DM selama kehamilan maupun tekanan darah 

memiliki varian yang sama. Menurut Prediabetes Consensus Statement (2008) 

riwayat keturunan orangtua atau saudara dengan Diabetes Melitus merupakan 
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faktor yang tidak dapat ubah tetapi tidak semua prediabetes berubah menjadi 

Diabetes melitus tipe 2. Penyakit Diabetes dimana terjadi karena kelainan dalam 

pankreas akan diturunkan secara genetika. Resiko prediabetes meningkat lebih 

besar pada keturunan orangtua atau saudara dengan Diabetes Melitus begitupula 

dengan riwayat diabetes dalam kehamilan. Sehingga peneliti berasumsi resiko 

prediabetes meningkat lebih tinggi pada keturunan Diabetes Melitus daripada 

bukan keturunan Diabetes Melitus. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada kondisi prediabetes 

tidak memiliki riwayat Diabetes dalam kehamilan. Kondisi prediabetes ditandai 

dengan kadar gula meningkat diatas normal sehingga peneliti berasumsi tidak 

banyak mempengaruhi pada janin. Berbeda pada kondisi telah masuk pada kondisi 

diabetes selama kehamilan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan dapat 

menjadi ancaman pada janin karena telah terjadi gangguan pada toleransi glukosa 

yang berlangsung sampai usia kehamilan 24 minggu (Depkes RI, 2008). 

Responden tidak memiliki riwayat diabetes dalam kehamilan karena responden 

belum masuk kriteria Diabetes. Selain itu perawatan yang baik selama kehamilan 

juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin seperti aktif mengikuti kegiatan 

Ante natal care (ANC) selama kehamilan, konsultasi dokter selama kehamilan, 

konsultasi gizi ataupun yang lainnya sangat membantu ibu hamil untuk menjaga 

kesehatannya. Oleh karena itu hal-hal yang dapat menganggu kesehatan selama 

kehamilan seperti Diabetes, pre eklampsia atau abortus dapat dicegah.  

 Selain itu pola makan saat kehamilan juga sangat mempengaruhi 

kesehatan ibu dan janin seperti mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran 
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dengan gizi seimbang akan menjaga ibu dan janin tetap sehat. Banyaknya 

informasi kesehatan serta penyuluhan kesehatan tentang resiko kehamilan juga 

telah banyak diprogramkan dan pasang sebagai poster sehingga hal ini juga dapat 

mempengaruhipengetahuan ibu dalam menjaga kesehatan selama kehamilan. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa prediabetes di Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri memiliki tekanan darah normal menuju prehipertensi dan memiliki 

varian yang sama pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Menurut 

Garber et al (2008) menjaga tekanan darah kurang dari 130-80 mmHg dapat 

meninimalkan progres prediabetes. Responden pada kondisi prediabetes memiliki 

tekanan darah normal menuju prehipertensi. Peneliti berasumsi bahwa tekanan 

darah meningkat dari normal dapat mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga     

berdampak pada peningkatan kadar gula darah. Pendapat ini dipertegas oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2011) bahwa kejadian prediabetes dapat 

dipengaruhi oleh tekanan darah. Peningkatan tekanan darah dapat menghambat 

pankreas dalam memproduksi insulin sehingga kadar gula darah meningkat dari 

normal.   

      Selain itu responden pada kondisi prediabetes di Puskesmas Pesantren I kota 

Kediri sebagian besar dengan tingkat pendidikan rendah baik pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol. Pendidikan merupakan sarana untuk 

memberikan informasi secara terbimbing untuk mencapai suatu tujuan. Melalui 

pendidikan pesan informasi dapat tersampaikan. Secara umum semakin rendah 

pendidikan maka tingkat pemahaman akan kesehatan juga rendah. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajrinayanti & Ayubi, D (2008) yang 
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menyatakan bahwa faktor perilaku prediabetes dipengaruhi oleh pengetahuan 

keluarga, tipe keluarga, penghasilan keluarga dan praktik perawatan kesehatan 

keluarga.  

      Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pekerjaan dan jenis kelamin 

responden memiliki varian yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Elangovan C (2013) menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki beresiko tinggi 

terjadi Diabetes Melitus. Hasil penelitian menunjukkan jenis kelamin responden 

prediabetes mayoritas dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan penelitian 

mengenai pengaruh jenis kelamin dengan kejadian prediabetes tidak dilaporkan  

dalam penelitian. 

      Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden memiliki 

Indeks Massa Tubuh yang bervariasi dan terbanyak dengan kriteria berat badan 

overweight menuju obesitas. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnan, 

Mulyati, Isworo (2013) menyatakan bahwa IMT terdapat hubungan terhadap 

kadar gula darah penderita Diabetes. Timbunan lemak bebas dalam tubuh dapat 

menyebabkan mengingkatnya oksidasi lemak yang akan menghambat penggunaan 

glukosa dalam otot. Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa pada kondisi 

prediabetes belum masuk kategori diabetes melitus dimana telah terjadi resistensi 

insulin kronik, responden dengan IMT diatas normal dapat mempengaruhi 

penggunaan glukosa dalam otot dan meningkatkan resiko mengalami komplikasi 

dari kondisi prediabetes. Selama pada kondisi prediabetes dapat melakukan 

aktivitas atau olahraga maka kadar gula akan digunakan tubuh sebagai energi 

sehingga gula darah menurun. Akan tetapi pada kondisi indek massa tubuh 
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kategori tinggi tidak diimbangi dengan aktivitas, maka akan terjadi peningkatan 

kadar gula darah secara signifikan. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi lipid 

tinggi ketika overweight juga dapat menganggu sensitivitas insulin. 

2. Pengaruh SDME terhadap pengetahuan prediabetes di Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan 

sesudah edukasi SDME. SDME berpengaruh pada pengetahuan komposit 

responden dan pengetahuan progres. Menurut Bloom, S (1956) dalam Fitriani 

(2011) pengetahuan merupakan hasil tahu dari seseorang setelah melakukan 

penginderaan terhadap sesuatu yang berarti telah memahami sedikit dari objek 

yang telah diketahui. Peneliti berasumsi bahwa setelah edukasi SDME terdapat 

peningkatan pengetahuan dari responden dan memahami dari obyek yang telah 

diterima oleh responden. Selain itu informasi dari edukasi yang diberikan kepada 

responden melibatkan beberapa indera yang dapat meningkatkan penerimaan dari 

pengetahuan itu sendiri.  

      Menurut (Notoatmodjo, 2012) sebagian besar pengetahuan seseorang 

diperoleh melalui indra pendengaran yaitu telinga dan indra penglihatan yaitu 

mata. Pelaksanaan edukasi SDME melibatkan beberapa indera yaitu penglihatan 

dan pendengaran karena disampaikan melalui media LCD dan ceramah secara 

langsung. Peneliti berasumsi bahwa informasi yang disampaikan akan diingat oleh 

responden karena melibatkan beberapa panca indera.  

      Pengetahuan terbentuk dari serangkaian proses dimulai dari kesadaran 

(awareness), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 
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dahulu terhadap stimulasi (obyek), merasa tertarik (Interest) terhadap stimulasi 

atau obyek tersebut disini sikap obyek mulai timbul, menimbang-nimbang 

(evaluation) terhadap baik dan tidaknya stimulasi tersebut bagi dirinya, hal ini 

berarti sikap responden sudah lebih baik lagi, mencoba (trial) dimana subyek 

mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan 

adaption, dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikap terhadap stimulasi (Notoatmodjo, 2011). Edukasi dengan 

SMDE merupakan cakupan informasi yang lengkap dan bertujuan memfasilitasi 

pengetahuan dan upaya perawatan diri (Haas, et al (2012). Peneliti berasumsi 

bahwa edukasi SDME memberikan informasi yang lengkap kepada responden 

sehingga responden merasa tertarik sebagai informasi yang baru sehingga 

mempengaruhi pengetahuan responden.  

      Pengetahuan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, 

informasi atau media massa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan usia 

(Budiman, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden berada 

pada usia dewasa akhir. Seiring dengan bertambahnya usia maka pengalaman dan 

pengetahuan akan meningkat. Usia juga mempengaruhi kematangan seseorang 

dalam berpikir rasional. Sehingga dapat mempengaruhi pemahaman akan 

informasi baru. Hal ini terbukti bahwa terdapat peningkatan pengetahuan setelah 

edukasi SDME. Selain itu pendidikan juga mempengaruhi proses belajar, secara 

umum semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah penerimaan 

informasi baik (Notoadmodjo, 2003). Responden berada pada tingkat pedidikan 

rendah yaitu sebatas SD dan SMP Tentunya hal ini dapat mempengaruhi 
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pemahaman responden. Edukasi SDME disampaikan oleh sesorang yang dikenal 

oleh responden sehingga ini dapat juga mempengaruhi penerimaan pengetahuan 

dari responden. Selain itu responden berada pada usia dewasa menengah dimana 

faktor ini juga dapat mempengaruhi pengalaman seseorang sehingga terdapat 

peningkatan pemahaman dari infromasi yang diberikan. Pengetahuan juga 

dipengaruhi oleh kebudayaan atau kebiasaan (Wawan, 2010). Menurut asumsi 

dari peneliti kebiasaan dan kebudayaan ikut mempengaruhi pengetahuan 

dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan fasilitas kesehatan dan memiliki 

kegiatan posyandu yang aktif sehingga informasi kesehatan banyak diberikan 

kepada responden. 

 Pengetahuan juga dipengaruhi oleh media masa (Putriani, 2010). Istilah 

prediabetes masih belum banyak dikenal namun sudah banyak di ulas pada media 

massa seperti internet. Sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi pengetahuan 

dari responden. Begitupula dengan penyuluhan kesehatan yang dilakukan 

dimasyarakat berkaitan dengan pengendalian gula darah terkait penyakit Diabetes 

Mellitus juga telah banyak diberikan dan hal ini dapat berpengaruh pada 

pengetahuan responden. 

 Edukasi yang diberikan kepada responden merupakan edukasi dengan 

pendekatan SDME yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan dengan sasaran 

masyrakat sehat dengan resiko kesehatan. Edukasi dengan pendekatan SDME 

bertujuan untuk memfasilitasi pengetahuan, sikap dan perilaku untuk perawatan 

diri responden (Funnel et.al, 2010). Sebelum edukasi diberikan materi edukasi 

telah dikonsultasikan kepada ahli sehingga informasi yang diberikan sesuai 
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dengan kebutuhan responden. Penyampaian Edukasi SDME juga disampaikan 

sesuai dengan kurikulum SDME. Peneliti berasumsi bahwa penyampaian 

informasi yang lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden 

akan meningkatkan penerimaan informasi dari responden sehingga informasi 

mudah diingat dan tidak segera dilupakan. 

 Penggunaan media selama edukasi juga mempengaruhi keberhasilan 

penyuluhan kesehatan. Penggunaan media penyuluhan kesehatan akan membantu 

memperjelas informasi yang disampaikan, karena lebih menarik. lebih interaktif 

dan dapat mengatasi ruang dan indera manusia. (Kumboyono, 2011). Terdapat 

beberapa media yang dapat digunakan berupa lini atas berupa media cetak, radio, 

televisi dan film serta media lini bawah seperti poster, leaflet, booklet dan 

sebagainya (Novita &Franciska, 2011). Edukasi yang diberikan sudah 

menggunakan media yang inetraktif yaitu dengan media Power Point dilengkapi 

dengan gambar-gambar sesuai dengan materi edukasi bagi kelompok intervensi 

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengetahuan responden. Pendapat ini 

konsiten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumboyono (2011) bahwa 

penyampaian edukasi dengan media audiovisual lebih menarik daripada media 

cetak dalam hal ini Booklet.  

      Informasi yang diperoleh melalui media penampilan layar LCD hanya 50 % 

dari apa yang dilihat dan didengar, sedangkan dari Booklet hanya 30% saja karena 

menggunakan indera penglihatan saja (Computer Technology Research, 1993 

dalam Kumboyono, 2011). Media cetak seperti halnya Booklet hanya 

menstimulasi indera mata (penglihatan). Media cetak memiliki ciri antara lain 
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dibaca secara linear, memiliki komunikasi satu arah, statis, berorientasi pada 

peserta dan informasi yang ada dapat diatur oleh responden sendiri (Setiawati dan 

Dermawan, 2008). Hal ini dapat diasumsikan bahwa informasi melalui media 

Booklet bergantung pada kemauan responden untuk membaca informasi. 

Sedangkan melalui media LCD  memiliki pengetahuan yang lebih baik dari pada 

penggunaan media cetak karena menggunakan dua indera sekaligus akan tetapi 

hal ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan 

dari responden sendiri. 

 Hasil penelitian lainnya menunjukkan pengetahuan progres dan pencegahan 

responden terdapat perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol. Edukasi 

SDME merupakan elemen penting dari perawatan untuk semua penderita diabetes 

dan mereka yang berisiko untuk mengembangkan penyakit. Hal ini diperlukan 

untuk 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 (Haas, et al, 2012). Hal ini 

sejalan dengan tujuan promosi kesehatan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri 

(Undang-undang Kesehatan No 23 tahun 1992 dalam Novita &Franciska, 2011). 

Peneliti berasumsi responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai progres 

akan membawa perilaku responden untuk melakukan pencegahan. Selain itu 

kesadaran dari akan kondisinya dapat meningkatkan upaya untuk lebih 

meningkatkan kesehatannya melalui pencegahan. Edukasi SDME berisi beberapa 

hal terkait pencegahan perburukan kondisi dengan informasi yang aplikatif dan 
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mudah diterima oleh responden seperti mengurangi asupan gula untuk mencegah 

peningkatan kadar gula darah. Informasi yang mudah dipahami dan aplikatif akan 

mendorong peningkatan pengetahuan. Menurut Notoatmojo (2004) pengetahuan 

akan kesehatan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah 

(intermediate impact). Peneliti berasumsi pengetahuan progres lebih mudah 

dipahami oleh responden sehingga mendorong upaya pencegahan yang dilakukan 

oleh responden.  

 

3. Pengaruh SDME terhadap sikap prediabetes di Puskesmas Pesantren I Kota 

Kediri 

      Pengaruh SDME terhadap sikap kelompok intervensi dan kelompok sebelum 

dan sesudah intervensi tidak mengalami perubahan atau pengaruh. Perubahan 

sikap berkaitan dengan kurang adanya faktor pendukung munculnya motivasi 

dalam mencapai tujuan (Yusnita, 2001). Sikap merupakan respon atau reaksi yang 

masih tertutup dari stimulus atau objek (Syafrudin dan Yudiha, 2009). Sikap 

seseorang dipengaruhi oleh adanya kepercayaan, kehidupan emosional, dan 

kecenderungan untuk bertindak. Setelah edukasi SDME tidak perbedaan pada 

pengetahuan kelompok kontrol dan intervensi, hal ini kemungkinan juga 

mendorong kurangnya motivasi dan kecenderungan untuk bertindak. 

 Sebaliknya SDME pada responden kelompok intervensi berpengaruh 

terhadap pengetahuan pencegahan saja. Hal ini berbeda dari konsep bahwa 

terbentuknya pengetahuan terhadap stimulus berupa materi akan menimbulkan 

pengetahuan yang baru dan membuat sikap yang lebih baik dan selanjutnya 
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menimbulkan respon yang positif yaitu berupa tindakan (Haryoko, 2009). 

Berdasarkan pendapat ini seharusnya responden memilki sikap pencegahan yang 

baik akan tetapi ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian bahwa SDME 

tidak mempengaruhi sikap responden. Penanaman informasi diharapkan dapat 

membentuk sikap yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap perilaku. Sikap 

merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus 

atau obyek.  

      Suatu sikap belum tentu akan diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan. Hal ini 

dapat diasumsikan bahwa walaupun pengetahuan seseorang baik belum tentu sikap 

menunjukkan perubahan positif karena sikap dapat berupa perilaku yang tertutup dan 

belum dapat diamati perubahannya. Terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan 

nyata, diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara 

lain adalah fasilitas (Herlena & Widiyaningsih, 2013). SDME sendiri merupakan 

fasilitas untuk meningkatkan sikap terhadap perawatan diri responden akan tetapi 

tidak berpengaruh terhadap sikap responden. Sikap positif dapat menetukan sikap 

perilaku responden terhadap kesehatannya. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa 

pada kondisi prediabetes masih dalam kondisi tanpa gejala. Sehingga responden 

tidak mengambil sikap  terhadap kesehatannya. Sikap merupakan keadaan mental 

dan saraf dari kesiapan, diselenggarakan melalui pengalaman, mengerahkan 

pengaruh langsung pada respon individu untuk semua objek dan situasi yang 

terkait (Stonea et al, 2005 dalam Abolghasemi & Sedaghat, 2014). Sikap memiliki 

arahan dan atau pengaruh dinamis terhadap perilaku (Alport 1935 dalam 

Abolghasemi & Sedaghat, 2014). 
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 Sikap yang diambil oleh responden belum mengarah pada terbentuknya 

perilaku yang dapat diamati dan masih berupa respon tertutup akan tetapi dapat 

menjadi predisposisi dari tindakan atau perilaku. Seseorang cenderung 

menentukan sikap dan bereaksi ketika ada stimulus atau respon emosional yang 

dirasa menganggu seperti misalnya nyeri. Prediabetes ditandai dengan 

peningkatan kadar gula darah lebih tinggi dari normal akan tetapi peningkatan ini 

tidak memberikan stumulus yang menganggu seperti nyeri. Pada kondisi sakit 

seseorang akan lebih cepat mengambil sikap dan menunjukkan perilaku untuk 

mendapatkan fasilitas kesehatan atau rumah Sakit terdekat. SDME yang diterima 

responden kemungkinan diterima sebagai rasa positif akan tetapi masih bersifat 

tertutup. 

 

4. Pengaruh SDME terhadap Gula Darah pada Responden Prediabetes di 

Puskesmas Pesantren I kota Kediri. 

      Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh SDME 

terhadap gula darah responden pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Self Diabetes Management Education (SDME) merupakan elemen penting dari 

perawatan untuk semua penderita diabetes dan mereka yang berisiko untuk 

mengembangkan penyakit atau prediabetes (Haas, et al, 2012). SDME bertujuan 

untuk memberikan dukungan informasi pengambilan keputusan, perilaku 

perawatan diri dan pemecahan masalah dan kualitas hidup (Funnel, et al, 2009). 

SDME berpengaruh terhadap gula darah Prediabetes di Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri karena edukasi SDME bersifat memberikan dukungan informasi akan 
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perilaku perawatan diri bagi siapapun yang beresiko menjadi diabetes. Selain itu 

informasi dalam SDME telah disesuaikan dengan kurikulum SMDE tahun 2012 

yang mencakup proses penyakit dan pilihan pengobatan, managemen gizi, 

aktivitas fisik, terapi obat yang aman, pemantauan kadar gula darah, pencegahan 

dan deteksi komplikasi akut maupun kronik serta bagaimana upaya peningkatan 

strategi pribadi untuk mempromosikan perubahan kesehatan dan perilaku (Haas,et 

al, 2012).  

      Secara umum informasi yang diterima secara lengkap akan mempengaruhi 

pengetahuan, sikap dan mendorong terbentuknya perilaku (Notoadmodjo, 2003). 

SDME yang diberikan oleh responden merupakan informasi yang lengkap karena 

berisi standar kurikulum bagi edukator dan telah melalui proses konsultasi dengan 

dokter konsultan Endokrin sehingga informasi yang disampaikan benar-benar 

telah sesuai dengan perkembangan dan hasil penelitian terbaru. Penyampian 

edukasi juga berperan penting dalam pengiriman pesan dimana pesan telah 

disampaikan oleh dokter yang bertugas di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri. Hal 

ini kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku responden. Perilaku terbentuk 

oleh karena hasil tahu terhadap suatu obyek baik yang dapat diamati dalam hal ini 

obyek tersebut adalah materi yang disampaikan selama edukasi. Materi yang 

disampaikan selama edukasi dapat menjadi informasi yang bersifat menarik 

ataupun kurang menarik. Sedangkan materi yang disampaikan oleh peneliti pada 

minggu kedua dan minggu terakhir merupakan materi yang berkaitan dengan 

upaya pencegahan kadar gula darah naik dari segi aktivitas fisik, makanan yang 

dikonsumsi dan kontrol gula darah.  
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      Informasi yang baru diterima oleh responden akan  mudah diingat dan 

tersimpan didalam memori otak secara sadar. Apabila sifat dari informasi yang 

diterima responden menarik maka secara tidak langsung responden memiliki 

perhatian khusus terhadap obyek tersebut. Proses selanjutnya adalah responden 

akan mempertimbangkan baik buruknya tindakan terhadap obyek tersebut hal ini 

bisa juga diasumsikan bahwa sikap responden sudah lebih baik (Roger, 1974 

dalam Notoadmodjo (2003).  

 Sikap responden dapat berupa tindakan yang tertutup karena hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh SMDE terhadap sikap responden. 

Akan tetapi jika informasi menarik bagi responden maka dapat menjadi sikap 

yang positif. Setelah ada sikap positif maka responden bertindak mencoba 

perilaku baru. Perilaku responden terhadap diit dengan mengurangi asupan gula 

dan peningkatan konsumsi serat juga dilakukan responden setelah edukasi SDME 

hal ini dibutikan dari hasil food record terdapat peningkatan konsumi serat dan 

pengurangan konsumsi gula. Selain itu dari hasil form Sport record terdapat 

peningkatan terhadap frekuensi olah raga responden.  

 Kadar gula darah responden setelah edukasi SDME selama 3 kali selama 3 

minggu dalam waktu 60-120 menit menunjukkan perubahan dari nilai mean dan 

standar defiasi dibandingkan dengan sebelum edukasi ini juga diperkuat oleh  

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jones A, et al, (2015) bahwa edukasi 

SDME efektif meningkatkan secara signifikan kontrol glikemik yang membawa 

dampak penurunan kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus. Penelitian 

serupa juga dilakukan oleh Susan, Maichael & Venkat (2001) bahwa SMDE 
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efektif untuk meningkatkan kontrol glikemik berupa penurunan tekanan darah 

serta menurunkan komplikasi penyakit kardiovaskuler.   

 

5. Pengaruh SDME terhadap sikap, pengetahuan dan kadar gula darah prediabetes 

di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri 

      Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa antara variabel pengetahuan, 

sikap dan kadar gula darah, SDME memberikan pengaruh pada gula darah 

responden. Edukasi SDME merupakan fasilitas untuk meningkatkan perilaku 

mandiri prediabetes karena terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan 

responden secara mandiri untuk menjaga kadar gula tetap dalam batas normal. 

SDME berisi anjuran bagaimana mengelola aktivitas yang benar, diet yang benar 

dan bagaimana kontrol gula darah agar tidak mengalami peningkatkan (Funnel, 

2009). Responden setelah edukasi dapat mempertahankan kadar gula darah lebih 

rendah dari sebelum edukasi hal ini dikarenakan perilaku kontrol glikemik 

responden setelah mendapatkan edukasi.  

 Perilaku merupakan kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati 

ataupun tidak dapat diamati oleh pihak luar (Novita, N dan Yunetra, 2011). 

Perilaku dapat bersifat reflektif atau menetap dan bersifat operant atau respon. 

Perilaku dapat terbentuk oleh karena adanya stimulis yang dapat diamati oleh 

orang lain dalam hal ini adalah edukasi SDME. Ketepatan penyampaian informasi 

juga mempengaruhi responden dalam berperilaku. Hasil penelitian menyebutkan 

responden mayoritas berasal dari riwayat kelaurga dengan Diabetes Melitus. Hal 

ini kemungkinan mempengaruhi perilaku responden dalam menjaga kadar gula 
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darah karena kejadian prediabetes akan meningkatkan progres penyakit diabetes 

tipe 2 bila tanpa tindakan apapun. Informasi ini juga disampaikan kepada 

responden ketika mengikuti edukasi juga telah terangkum dalam booklet.  

      Gula darah atau gula yang beredar di dalam aliran darah berfungsi sebagai 

penyedia energi bagi tubuh dan seluruh sel-sel jaringan tubuh. Gula darah 

terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati 

dan otot (Kee, Joyce L, 2007). Prediabetes dipengaruhi oleh Metabolisme dalam 

tubuh. Adapun metabolisme yang mempengaruhi kadar gula darah adalah 

metabolisme karbohidrat dan metabolisme gula darah. Metabolisme karbohidrat 

bertanggung jawab atas sebagian besar masuknya makanan sehari-hari. Hasil dari 

pemecahan metabolisme karbohidrat disebut gula yang kemudian diedarkan 

kedalam darah. SDME merupakan suatu fasilitas untuk meningkatkan 

pengetahuan serta ketrampilan dalam perawatan diri responden sehingga dalam 

hal ini dapat diasumsikan pengelolaan responden terhadap gula darah dapat 

dilakukan dengan mandiri.  

 Hal ini sesuai dengan teori proses perilaku Roger (1974) dalam 

Notoadmodjo (2007), pemberian intervensi dalam bentuk edukasi Self Diabetes 

Management Education (SDME) mampu meningkatkan kesadaran (Awarenes) 

penderita dan keluarga tentang pentingnya pengelolahan diabetes melitus tipe 2 

secara holistik, sehingga menjadi daya tarik (Interes) dalam menerapkan 

intervensi Self Diabetes Management Education (SDME) melalui berbagai 

pertimbangan (Evaluation) untuk mencoba (Trial) dan melaksanakan (Adoption) 

intervensi Self Diabetes Management Education (SDME) tersebut secara utuh. 
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Intervensi Self Diabetes Management Education (SDME) yang diberikan 

meliputi: pengetahuan dasar tentang penyakit prediabetes, progres prediabetes 

menuju diabetes tipe 2 serta upaya pencegahan perencanaan yang terdiri dari 

peningkatan aktivitas fisik, diet dan kontrol gula darah.  

 Edukasi mengenai diet pada prediabetes bertujuan untuk mempertahankan 

glukosa darah mendekati normal, mempertahankan kadar lipidnormal dan 

mencapai berat badan normal. Hal ini terbukti dari hasil form food recall yang 

ditanyakan oleh peneliti bahwa terdapat peningkatan asupan konsumsi serat, 

pengurangan konsumsi karbohidrat yang dapat diketahui dari ukuran rumah 

tangga sekitar 88% responden. Selain upaya perencanaan diet, peningkatan 

aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu juga diperlukan guna 

meningkatkan sensifitas jaringan terhadap insulin, yang bermanfaat sebagai 

kontrol glycemik, menurunkan berat badan dan lemak tubuh.  

 Selain itu, SDME juga berisi pencegahan terhadap kenaikan kadar gula darah 

berupa panduan pemantauan kadar glukosa darah secara berkala dapat mencegah 

terjadinya komplikasi. Selain itu, pengendalian stres dan psikososial sangat 

membantu dalam mencegah dan menghambat progresif komplikasi. Hal ini juga 

dibuktikan dari hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan aktivitas fisik pada 

80% responden setelah edukasi dengan SDME. 

 Jika Intervensi Self Diabetes Management Education (SDME) dalam hal ini 

baik dan efektif dalam mengendalikan kadar glukosa darah, maka penderita 

prediabetes akan menerapkannya sebagai panduan dalam pengelolahan diabetes 

melitus secara mandiri. Oleh karena itu gula darah prediabetes baik dari kelompok 
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intervensi dan kontrol memiliki mean menurun dibandingkan sebelum edukasi. 

Sebaliknya edukasi SDME tidak memberikan pengaruh terhadap pengetahuan dan 

sikap responden hal ini dapat dikarenakan mayoritas pendidikan responden pada 

taraf pendidikan rendah sehingga tingkat pemahaman responden kurang terhadap 

prediabetes. Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap mudah tidaknya 

seseorang menerima informasi (Nursalam, 2013).  

 Berdasarkan hasil penelitian usia responden telah masuk pada usia dengan 

tingkat nalar akan tetapi banyaknya informasi serta tingkat penerimaan responden 

kemungkinan berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

pendidikan rendah memiliki tingkat pemahaman yang kurang akan tetapi 

pemahaman akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan penaglaman dan 

usia. Selain itu edukasi SDME juga tidak mempengaruhi sikap hal ini dikarenakan 

pada kondisi predietes belum terdapat gejala penyakit yang muncul sehingga arah 

sikap belum terbentuk. Pendapat ini diperkuat oleh konsep yang dikumukakan 

oleh  (Alport 1935 dalam Abolghasemi & Sedaghat, 2014) bahwa sikap muncul 

apabila telah memiliki arahan dan atau pengaruh dinamis terhadap perilaku.  

 Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SDME mempengaruhi 

pengetahuan, sikap dan kadar gula pada penderita Diabetes. Kondisi Diabetes 

berbeda dengan kondisi prediabetes karena telah menunjukkan gejala yang dapat 

menganggu kenyamanan dari penderita. Gangguan kesehatan inilah yang 

mendorong seseorang bersikap dan berperilaku. Berbeda dengan kondisi 

prediabetes dimana belum terdapat stimulus yang menganggu responden oleh 

karena itu seseorang belum memberi arah pada sikap untuk berperilaku. 
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 Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkar lengan atas, 

tekanan darah dan lingkar pinggang tidak mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

kadar gula darah dengan nilai ρ value> 0,05. Hal ini dapat diasumsikan karena 

pengetahuan yang didapatkan ketika melakukan penginderaan terhadap sesuatu 

objek dan bukan berdasarkan nilai antropometrsi seseorang. Begitupula dengan 

sikap bahwa sikap seseorang berasal dari pengetahuan yang dimiliki. Ketika 

informasi bersifat baik maka seseorang akan memiliki sikap positif sampai 

terbentuk perilaku atau tindakan. Sebaliknya sikap negatif juga terjadi apabila 

responden kurang memahami pengetahuan yang didapatkan sehingga cenderung 

menghindar.  

 Selain itu lingkar lengan atas, lingkar pinggang dan IMT tidak berpengaruh 

terhadap gula darah dikarenakan lingkar lengan atas, lingkar pinggang serta 

tekanan darah hanya merupakan prediktor dari kondisi prediabetes. Sedangkan 

pada kondisi prediabates gula darah tidak secara signifikan meningkat tetapi agak 

tinggi dari normal. Pendapat ini di perkuat oleh Heikes (2008) bahwa prediabetes 

dapat diketahui dari indikator lingkar, lengan atas, lingkar pinggang,dan IMT.  

Selain itu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara Indek 

Massa Tubuh (IMT) yang terdiri dari lingkar pinggang dan tekanan darah 

terhadap kejadian Diabetes Melitus karena mempengaruhi kadar gula darah 

(Manungkalit, Kusnanto & Purbosari, 2015). Menurut asumsi peneliti IMT tidak 

berkaitan dengan gula darah karena pada kondisi prediabetes terjadi peningkatan 

kadar gula darah tidak signifikan dan masuk dalam kondisi gangguan toleransi 

glukosa yang hanya mempengaruhi sedikit dari metabolisme glukosa. 
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 Sedangkan penelitian lain terkait IMT berakitan dengan lingkar lengan 

berkaitan dengan kadar gula darah prediabetes belum dapat dijelaskan karena 

keterbatasan penelitian mengenai prediabetes. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

kadar gula prediabetes tidak dipengaruhi oleh lingkar lengan atas, lingkar 

pinggang dan IMT 

 B. Keterbatasan Penelitian 

 Terdapat beberapa ketebatasan dalam penelitian yaitu : 

1. Pengukuran kadar gula darah dilakukan hanya dua kali sebelum dan sesudah 

edukasi sehingga banyak faktor perancu mempengaruhi hasil penelitian 

seperti aktivitas dan diet. Akan tetapi variabel perancu dapat tekan dengan 

menggunakan form food recard walaupun tidak semua responden 

mengembalikan isian sehingga variabel perancu dapat ditekan menggunakan 

form food recall dan form sport 

2. Edukasi SDME idealnya dilakukan oleh edukator bersertifikat. Akan tetapi 

pelatihan maupun edukator bersertifikat terkait prediabetes belum ada 

sehingga materi edukasi disusun atas dasar hasil konsultasi dengan dokter 

dokter Sp. PD-KEMD., FINASIM dimana beliau merupakan dr konsultan 

Diabetes RS. Baptis Kediri. Konsultasi dilakukan sebanyak 2 kali tatap muka 

diskusi dan revisi. Selain itu modul juga telah dikonsultasikan ke alhi farmasi 

dan ahli gizi. Waktu ideal untuk edukasi juga telah disesuaikan dengan hasil 

penelitian sebelumnya. Pada saat penyampaian materi prediabetes juga 

melibatkan dokter yang bertugas di wilayah Puskesmas Pesantren I sehingga 

informasi benar-benar sesuai dengan standar kurikulum SDME.  


