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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisa Univariat 

      Karakteristik respoden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan lama menderita 

penyakit diabetes melitus. Karakteristik responden disajikan dalam 

tabel berikut: 

a. Usia dan lama menderita DM 

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

dan Lama Menderita DM pada Pasien Diabetes Melitus yang 

menderita Insomnia Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel Kelompok Intervensi 

(n=21) 

Kelompok Kontrol 

(n=22) 

Usia   

Mean 61,10 56,57 

SD 9,407 6,638 

Min – Mak 43 – 76 43 – 73 

Lama menderita DM   

Mean 6,43 6,33 

SD 7,606 5,063 

Min – Mak 1 – 35 1-20 
Sumber: Data Primer tahun 2016 

      Tabel 4.1 menjelaskan karakteristik usia pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol didapatkan rata-rata 61,10 tahun 

dan 56,57. Karakteristik lamanya menderita DM pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol didapatkan rata-rata 6,43 tahun 

dan 6,33 tahun. 
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b. Jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan dan Pendapatan 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Pendidikan, Pekerjaan dan Pendapatan Pasien Diabetes Melitus 

yang menderita Insomnia  Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 
Variabel Kelompok 

intervensi 

Kelompok 

Kontrol 

F % F % 

Jenis kelamin     

   Laki-laki 5 23,8 6 27,2 

   Perempuan 16 76,2 16 72,7 

Pendidikan     

SD 8 38,1 10 45,4 

SMP 7 33,3 7 31,8 

SMA 4 19,0 4 18,2 

D3/S1/S2 dst 2 9,5 1 4,5 

Pekerjaan     

Swasta 3 14,3 8 40,9 

Wiraswasta 8 38,1 4 18,2 

Pensiunan 1 4,8 0 0 

Tidak bekerja 9 42,9 10 45,4 

Pendapatan     

Rp.0 9 42,9 10 45,4 

< Rp 1.200.000 8 38,0 7 36,3 

≥ Rp 1.200.000 4 14,3 5 22,7 

    Sumber: Data Primer tahun 2016 

      Tabel 4.2 Menunjukkan jenis kelamin pada kelompok kontrol 

sebagian besar perempuan sebanyak 16 orang (72,7%), 

berpendidikan SD sebanyak 10 responden (45,4%), responden 

yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan sebanyak 10 responden 

(45,4%). Kelompok intervensi sebagian besar perempuan sebanyak 

16 orang (76,2%), berpendidikan SD sebanyak 8 responden 

(38,1%), responden yang tidak bekerja dan tidak berpendapatan 

sebanyak 9 responden.  

     Hasil pengukuran skor insomnia dan kadar gula darah pada 

pasien diabetes melitus pada kelompok intervensi dan kelompok 
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kontrol di Puskesmas Balowerti Kediri sebelum dan sesudah 

dilakukan CBT-I sebagai berikut: 

a. Skor insomnia sebelum  dan sesudah dilakukan CBT-I pada 

kelompok kontrol 

 
Grafik 4.1 Skor Insomnia Sebelum dan Sesudah Dilakukan CBT-I 

pada kelompok kontrol pada Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas 

Balowerti Kediri 

 

       Dari grafik 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor 

insomnia pada kelompok kontrol sebelum dilakukan CBT-I dan 

sesudah dilakukan CBT-I sebesar 20,05 dan 21,05, hari pertama 

sampai hari keempat baik pada pre dan post tidak mengalami 

perubahan. 
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b. Skor insomnia sebelum dan sesudah dilakukan CBT-I pada 

kelompok intervensi 

 
 

Grafik 4.2 Skor Insomnia Sebelum dan Sesudah Dilakukan CBT-I 

pada Kelompok Intervensi  di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

     Dari grafik 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor 

insomnia pada kelompok kontrol sebelum dilakukan CBT-I dan 

sesudah dilakukan CBT-I sebesar 19,81 dan 6,71 dengan hasil hari 

pertama sampai hari keempat baik pada pre dan post tidak 

mengalami perubahan. 
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c. Kadar gula sebelum dan sesudah dilakukan CBT-I pada 

kelompok kontrol 

 
 

Grafik  4.3 Kadar Gula Darah  Sebelum dan Sesudah Dilakukan 

CBT-I Pada Kelompok Kontrol Pasien Diabetes Melitus di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

       Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan bahwa kadar gula darah 

pada kelompok kontrol sebelum dilakukan CBT-I terjadi 

peningkatan hari kedua dan ketiga yaitu sebesar  254,33 dan 

264.05 namun terjadi penurunan 5,57 pada hari keempat dengan 

kadar gula darah 258,48. Kadar gula darah setelah pelaksanaan 

CBT-I pada kelompok kontrol terjadi peningkatan hari kedua 266, 

menurun 1,5 pada hari ketiga dengan kadar gula darah 264,05 dan 

terjadi peningkatan kadar gula darah sebesar 7,62 pada hari 

keempat yaitu 271,67. 
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d. Kadar gula sebelum dan sesudah dilakukan CBT-I pada 

kelompok intervensi 

 
 

Grafik 4.4 Kadar Gula Darah  Sebelum dan Sesudah Dilakukan 

CBT-I Pada Kelompok Intervensi Pasien Diabetes Melitus di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

      Berdasarkan Grafik 4.4 menunjukkan bahwa kadar gula darah 

pada kelompok intervensi sebelum dilakukan CBT-I terjadi 

penurunan pada hari kedua yaitu 188,57 namun  terjadi peningkatan 

sampai hari keempat sebesar 14,24 dengan  kadar gula darah 202,81. 

Kadar gula darah setelah intervensi CBT-I pada kelompok intervensi 

yaitu meningkat pada hari kedua 182,86, menurun sampai hari 

keempat sebesar 7,38 dengan kadar gula darah 175,48. 
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2. Analisa Bivariat  

a. Pengaruh CBT-I terhadap insomnia pada kelompok kontrol 

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap skor insomnia pada 

kelompok kontrol pada hari pertama sampai hari keempat disajikan 

pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Distribusi Hasil Uji Beda Skor Insomnia pada Hari 

Pertama Sampai Hari Keempat pada Kelompok Kontrol Sebelum 

dan Sesudah Dilakukan CBT-I Tahun 2016 dengan 43 Responden 

di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Waktu 

pemeriksaan 

Delta  Hasil uji 

wilcoxon 

Sig 

Hari 1 1 -3.458 0.007 

Hari 2 1 -3.458 0.007 

Hari 3 1 -3.458 0.007 

Hari 4 1 -3.458 0.007 

 *p< 0,05 based on Wilcoxon 

      Hasil uji nonparametrik dengan menggunakan wilcoxon terdapat 

perbedaan skor insomnia sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 

CBT-I dengan p-value (0,007) < 0,05, artinya ada perbedaan yang 

signifikan skor insomnia pada kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan CBT-I.  

b. Pengaruh CBT-I terhadap insomnia pada kelompok intervensi  

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap skor insomnia pada 

kelompok intervensi pada hari pertama sampai hari keempat 

disajikan pada tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Skor Insomnia pada Hari Pertama Sampai 

Hari keempat pada Kelompok Intervensi Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan CBT-I Tahun 2016 dengan 43 Responden di Puskesmas 

Balowerti Kediri 

 
Waktu 

pemeriksaan 

Delta  Hasil uji 

Wilcoxon 

Sig 

Hari 1 -13.1 -3.912 0.000 

Hari 2 -13.1 -3.912 0.000 

Hari 3 -13.1 -3.912 0.000 

Hari 4 -13.1 -3.912 0.000 

*p< 0,05 based on wilcoxon 

      Hasil uji nonparametrik dengan menggunakan wilcoxon terdapat 

perbedaan skor insomnia sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 

CBT-I dengan p-value (0,000) < 0,05, artinya ada perbedaan yang 

signifikan skor insomnia pada kelompok intervensi sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan CBT-I. 

c. Perbedaan  kadar gula darah pada kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah dilakukan CBT-I 

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap kadar gula darah 

pada kelompok kontrol pada hari 1-4 disajikan pada tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Kadar Gula Darah pada Hari Pertama 

Sampai Hari keempat pada Kelompok Kontrol Sebelum dan 

Sesudah Dilakukan CBT-I Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Waktu 

pemeriksaan 

Delta Hasil uji 

wilcoxon 

Sig 

Hari 1 -5.24 -0.730 0.456 

Hari 2 -11.67 -1.112 0.266 

Hari 3 0 -0.765 0.444 

Hari 4 -13.19 -1.217 0.224 

       *p< 0,05 based on wilcoxon 

      Hasil uji nonparametrik dengan menggunakan wilcoxon tidak 

terdapat perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah 
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dilakukan tindakan CBT-I dengan p-value > 0,05, artinya tidak ada 

perbedaan yang signifikan kadar gula darah pada kelompok kontrol 

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan CBT-I. 

d. Perbedaan  kadar  gula darah pada kelompok intervensi sebelum 

dan sesudah dilakukan CBT-I 

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap kadar gula darah 

pada kelompok intervensi pada hari pertama sampai hari keempat 

disajikan pada tabel 4.6: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Beda Kadar Gula Darah pada Hari 1-4 pada 

Kelompok Intervensi Sebelum dan Sesudah Dilakukan CBT-I 

Tahun 2016 dengan 43 Responden di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

 

 

* 

                          

                         

           * p< 0,05 based on Wilcoxon 
 

         Hasil uji nonparametrik dengan menggunakan Wilcoxon 

terdapat perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan CBT-I pada hari pertama 0,000 dan pada hari 

keempat 0,028 (p- value < 0,05), artinya ada perbedaan yang 

signifikan kadar gula darah pada kelompok intervensi hari pertama 

dan keempat sebelum dan sesudah dilakukan tindakan CBT-I. Pada 

hari ke dua dan ketiga sebelum dan sesudah dilaksanakan CBT-I 

didapatkan p-value > 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang 

Waktu 

pemeriksaan 

Delta Hasil uji 

wilcoxon 

Sig 

Hari 1 -54.72 -4,015 0.000 

Hari 2 -27.9 -2,329 0.200 

Hari 3 -13.71 -1,531 0.126 

Hari 4 -27.33 -2,203 0.028 



 

 

69 
 

signifikan kadar gula darah pada hari kedua dan ketiga pada 

kelompok intervensi. 

e. Pengaruh CBT-I Terhadap Insomnia   

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap skor insomnia pada 

kelompok kontrol dan intervensi pada hari pertama sampai hari 

keempat disajikan pada tabel 4.7: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Beda Skor Insomnia pada Hari Pertama Sampai 

Hari keempat pada Kelompok Kontrol dan Intervensi Sebelum dan 

Sesudah dilakukan CBT-I Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Waktu 

pemeriksaan 

Delta  

kelompok 

kontrol 

Delta  

kelompok 

intervensi 

Hasil  

uji Man 

Whitney 

Sig 

Hari 1 1 -13.1 -5,106 0.000 

Hari 2 1 -13.1 -5,106 0.000 

Hari 3 1 -13.1 -5,106 0.000 

Hari 4 1 -13.1 -5,106 0.000 

*p< 0,05 based on Mann-Whitney 

      Hasil uji nonparametrik satu arah dengan menggunakan Mann-

Whitney terdapat perbedaan skor insomnia sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan CBT-I dengan p-value  ( 0,000) < 0,05 pada 

hari pertama sampai hari keempat  artinya ada perbedaan yang 

signifikan skor insomnia pada kelompok kontrol dan intervensi 

hari pertama sampai hari keempat sebelum dan sesudah dilakukan 

tindakan CBT-I.  

f. Pengaruh CBT-I Terhadap Kadar Gula Darah  

      Hasil uji statistik pengaruh CBT-I terhadap kadar gula darah 

pada kelompok kontrol dan intervensi pada hari 1-4 disajikan pada 

tabel 4.8: 
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Tabel 4.8 Distribusi Hasil Uji Beda Kadar Gula Darah pada Hari 

Pertama Sampai Hari keempat pada Kelompok Kontrol dan 

Intervensi Sebelum dan Sesudah dilakukan CBT-I Tahun 2016 

dengan 43 Responden di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Waktu 

pemeriksa 

Delta  

kelompok 

kontrol 

Delta 

kelompok 

intervensi 

Hasil  

uji Mann-

Whiyney 

Sig 

Hari 1 5.23 -54.71 -3.749 0.000 

Hari 2 11.67 -27.90 -2.365 0.018 

Hari 3 0 -13.71 -1.636 0.102 

Hari 4 13.19 -27.33 -2.529 0.011 

*p< 0,05 based on Mann-Whitney 

      Hasil uji nonparametrik  satu arah dengan menggunakan Mann-

Whitney terdapat perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan CBT-I dengan p-value  0,000 pada hari 

pertama, 0,018 pada hari kedua, 0,011 pada hari keempat  (< 0,05) 

artinya ada perbedaan yang signifikan kadar gula darah pada 

kelompok intervensi dan kontrol hari pertama, kedua  dan keempat 

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan CBT-I. Pada hari ketiga 

sebelum dan dan sesudah dilaksanakan CBT-I didapatkan p-value  

0,102 (> 0,05) artinya tidak ada perbedaan yang signifikan kadar 

gula darah pada hari ketiga pada kontrol dan intervensi. 

g. Hubungan insomnia dan kadar gula darah pada kelompok kontrol 

      Hasil uji statistik hubungan insomnia dan kadar gula darah 

pada kelompok kontrol disajikan pada tabel 4.9: 
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Tabel 4.9 Hubungan Insomnia dan Kadar Gula Darah  Pada 

Kelompok Kontrol Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel Rerata SD R p-value 

Hari pertama     

∆ Insomnia 1 1,449 -0,114 0,623 

∆ Gula Darah 5,23 84,96 

Variabel Rerata SD R p-value 

Hari kedua     

∆ Insomnia 1 1,449 -0,025 0,913 

∆ Gula Darah 11,66 73,45 

Hari ketiga     

∆ Insomnia 1 1,449 -0,205 0,372 

∆ Gula Darah 0 78,34 

Hari keempat     

∆ Insomnia 1 1,449 -0,012 0,960 

∆ Gula Darah 13,19 60,36 

*p < 0.05 based on Spearman's rho 

 

          Hasil uji korelasi nonparametrik  menggunakan Spearman's 

rho menunjukkan  tidak ada hubungan antara insomnia dengan 

kadar gula darah  pada kelompok kontrol baik pada hari pertama 

sampai hari keempat dengan p-value > 0,05 yaitu  pada hari 1,2,3,4 

sebesar 0,62; 0,913; 0,372 dan 0,960. 

h. Hubungan insomnia dan kadar gula darah pada kelompok 

intervensi. 

      Hasil uji statistik hubungan insomnia dan kadar gula darah 

pada kelompok intervensi disajikan pada tabel 4.10: 

 

 

 

 



 

 

72 
 

Tabel 4.10 Hubungan Insomnia dan Kadar Gula Darah pada 

Kelompok Intervensi Tahun 2016 dengan 43 Responden di 

Puskesmas Balowerti Kediri. 

 

Variabel Rerata SD r p-value 

Hari pertama     

∆ Insomnia -13 7,420 0,309 0,173 

∆ Gula Darah -54,71 32,17 

Hari kedua     

∆ Insomnia -13 7,420 0,268 0,240 

∆ Gula Darah -27,90 59,53 

Hari ketiga     

∆ Insomnia -13 7,420 -0,178 0,441 

∆ Gula Darah -13,71 57,19 

Hari keempat     

∆ Insomnia -13 7,420 -0,135 0,561 

∆ Gula Darah -27,33 60,84 

*p < 0.05 based on Spearman's rho 

      Hasil uji korelasi nonparametrik  dengan menggunakan 

Spearman's rho  menunjukkan nilai p-value > 0,05  pada hari 

1,2,3,4 sebesar  0,173; 0,240; 0,441 dan 0,561 artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan skor insomnia dan kadar gula darah pada 

kelompok intervensi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 

CBT-I.  

i. Hubungan insomnia dan kadar gula darah pada kelompok kontrol 

dan intervensi 

      Hasil uji statistik hubungan insomnia dan kadar gula darah 

pada kelompok kontrol dan intervensi disajikan pada tabel 4.11: 
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Tabel 4.11 Hubungan Insomnia dan Kadar Gula Darah pada 

Kelompok Kontrol dan Intervensi Tahun 2016 dengan 43 

Responden Tahun 2016 dengan 43 Responden di Puskesmas 

Balowerti Kediri. 
 

Variabel Rerata SD R p-value 

Hari pertama     

∆ Insomnia -6,21 9,01 0,539 0,000 

∆ Gula Darah -24,73 70,33 

Hari kedua     

∆ Insomnia -6,21 9,01 0,320 0,039 

∆ Gula Darah -8,11 69,00 

Hari ketiga     

∆ Insomnia -6,21 9,01 0,150 0,343 

∆ Gula Darah -6,85 68,09 

Hari keempat     

∆ Insomnia -6,21 9,01 0,350 0,023 

∆ Gula Darah -7,07 63,23 

*p < 0.05 based on Spearman's rho  

      Hasil uji korelasi nonparametrik  dengan menggunakan 

Spearman's rho  menunjukkan nilai p-value pada hari 1,2,3,4 

sebesar  0,000; 0,039; 0,343  dan 0,023 artinya ada hubungan yang 

signifikan skor insomnia dan kadar gula darah pada kelompok 

kontrol dan intervensi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 

CBT-I pada hari pertama, kedua dan keempat namun tidak ada 

hubungan pada hari ketiga. Kekuatan hubungan yang kuat sebesar  

0,539  pada hari pertama,  kekuatan hubungan yang cukup pada 

hari kedua dan keempat yaitu sebesar 0,320 dan 0,350.  Arah 

hubungan positif yaitu semakin tinggi skor insomnia maka semakin 

tinggi kadar gula darah sebelum dan sesudah dilaksankan CBT-I 

pada kelompok kontrol dan intervensi. 
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3. Analisa Mutivariat 

a. Hubungan karakteristik responden dengan insomnia 

      Hasil uji statistik hubungan karakteristik responden dengan 

insomnia disajikan pada tabel 4.12: 

Tabel 4.12 Hubungan Karakteristik Responden dengan Skor 

Insomnia pada Pasien Diabetes Melitus dengan Insomnia Tahun 

2016 dengan 43 Responden di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel R p-value 

Usia -0,180 0,253 

Jenis kelamin -0,208 0,185 

Pendidikan  0,035 0,828 

Pekerjaan  0,113 0,476 

Pendapatan -0,075 0,639 

Lama menderita  0,132 0,404 

*p < 0.05 based on Spearman's rho 

      Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin 

mempunyai p-value (< 0,25) yaitu  0,185  sehingga layak 

dilanjutkan pada analisa multivariat. 

b. Hubungan karakteristik responden dengan kadar gula darah 

      Hasil uji statistik hubungan karakteristik responden dengan 

kadar gula darah disajikan pada tabel 4.13: 

Tabel 4.13 Hubungan Karakteristik Responden dan Kadar Gula 

Darah pada Pasien Diabetes Melitus dengan Insomnia Tahun 2016 

dengan 43 Responden di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel R p-value 

Usia -0,433 0.004 

Jenis kelamin -0,078 0,623 

Pendidikan  0,092 0,564 

Pekerjaan -0,184 0,244 

Pendapatan  0,218 0,165 

Lama menderita  0,109 0,492 

*p < 0.05 based on Spearman's rho 

      Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel usia, pekerjaan  

dan pendapatan mempunyai  mempunyai p-value (< 0,25) yaitu 
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0,004, 0,224 dan 0,165 sehingga layak dilanjutkan pada analisa 

multivariat. 

c. Multivariat regresi linier CBT-I, karakteristik dan insomnia 

      Hasil uji statistik multivariat regresi linier CBT-I, karakteristik 

responden dan insomnia disajikan pada tabel 4.14: 

Tabel 4.14 Tabel Multivariat Regresi Linier CBT-I, Karakteristik 

dan Insomnia pada Pasien Diabetes Melitus dengan Insomnia di 

Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficoent 
P-value 

Constant 0,880  0,918 
Intervensi CBT-I  ( 1,2) 14,212 0,782 0,000 
Jenis Kelamin -2,295 -0,111 0,244 
R square = 0,352   

      Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa intervensi CBT-I lebih 

mempengaruhi terhadap penurunan skor insomnia dibandingkan 

variabel jenis kelamin. Persamaan regresi linier yang ditemukan 

adalah: 

Insomnia = 0,880 + 14,212CBT-I  

      Konstan skor insomnia berada pada nilai 0,880. Setiap 

pemberian satu paket CBT-I maka skor insomnia akan menurun 

sebanyak 14,212. 

d. Multivariat regresi linier CBT-I, karakteristik dan kadar gula darah 

      Hasil uji statistik multivariat regresi linier CBT-I, karakteristik 

responden dan kadar gula darah disajikan pada tabel 4.15: 
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Tabel 4.15 Tabel Multivariate Regrresi Linier CBT-I, Karakteristik 

dan Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus dengan Insomnia 

Tahun 2016 dengan 43 Responden di Puskesmas Balowerti Kediri 

 

Variabel Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficoent 

P-value 

Constant 146,09  0,330 

Intervensi CBT-I  ( 1,2) 85,504 0.478 0,001 

Usia  -2,322 -0,215 0,131 

Pekerjaan 14,371 0,205 0,389 

Pendapatan 44,375 0,368 0,134 

 

R square = 0,352    

      Dari tabel 4.15 menunjukkan bahwa intervensi CBT-I lebih 

mempengaruhi terhadap penurunan kadar gula darah dibandingkan 

variabel usia, pekerjaan dan pendapatan. Persamaan regresi linier 

yang ditemukan adalah: 

Gula darah = 146,09+85,5CBT-I  

      Konstan kadar gula darah berada pada nilai 146,09. Setiap 

pemberian satu paket CBT-I maka kadar gula darah akan menurun 

sebanyak 85,5. 

B. Pembahasan  

1. Karakteristik responden 

a. Usia 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia  responden rata-rata 

pada kelompok intervensi 61,10 tahun dan rata-rata usia pada 

kelompok kontrol 56,57 tahun.  Pada penelitian ini pengkategorian 

responden didasarkan pada tingkat usia lansia, didapatkan data 

pada penelitian ini rata-rata middle age dan elderly. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik usia lansia berdasarkan WHO adalah middle 
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age (45-59 tahun), elderly (60-74), old (75-79) dan very old (diatas 

90 tahun). Usia dewasa dan dengan bertambahnya usia sering 

mengalami insomnia. Hal ini sesuai dengan Rodin., et al, (2008) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa insomnia sering terjadi 

pada usia dewasa dan bertambah kejadiannya dengan 

bertambahnya usia. Didukung oleh data survei diabetes melitus 

tahun 2012 menyatakan bahwa mayoritas penderita diabetes 

melitus dialami pada lansia. 

      Responden sering mengalami kantuk di siang hari dan sulit 

tidur di malam hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Division., et al, 

(2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 60% lansia 

menderita insomnia sebagai akibat perubahan kebalikan waktu 

tidur yang mana pada lansia mengalami peningkatan kantuk di 

siang hari.  Peningkatan kantuk di siang hari menyebabkan 

kesulitan tidur di malam hari sehingga responden lebih banyak 

menghabiskan waktu terjaga ditempat tidur karena tidak banyak 

aktivitas yang dapat dilaksanakan di malam hari. Kurang istirahat 

tidur di malam hari akan menyebabkan kelelahan, kelemahan dan 

gangguan konsentrasi pada hari setelahnya sehingga menggunakan 

waktu siang untuk tidur kembali (Gooneratne., et al, 2014: Potter, 

2005: Taub, 2008: Pigeon, 2010: Zou, 2014) 

    Gula darah responden cenderung tinggi hal ini diakibatkan 

adanya hubungan antara insomnia dengan penigkatan kadar gula 
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darah.  Kurang istirahat tidur di malam  hari menyebabkan 

peningkatan kadar kortisol yang berakibat pemecahan kadar 

glikogen untuk diubah menjadi glukosa. Peningkatan kortisol 

berperan dalam peningkatan kadar gula darah sehingga seseorang 

yang mengalami insomnia akan mengalami peningkatan kadar gula 

darah. 

b. Jenis Kelamin 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin responden 

sebagian besar adalah perempuan (76,2 %) pada kelompok kontrol 

dan (72,7%) pada kelompok intervensi. Jenis kelamin merupakan 

faktor yang menunjukkan perbedaan karakteristik secara fisik, 

biologis dan fungsi  individu yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan pola tidur.  Jacobs., et al, (2004), Rodin., et al,  (2008) 

dan Siebern., et al (2012) memaparkan hasil penelitiannya bahwa 

prevalensi insomnia pada penderita diabetes melitus didominasi 

oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Emas., et al (2000) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa 60-80% wanita menderita 

hot flashes akibat perubahan hormonal yang menyebabkan mereka 

sering terbangun pada malam hari. 

      Perempuan mengalami perubahan hormonal baik estrogen dan 

progesteron yang terjadi selama menstruasi, kehamilan dan 

menopause. Perubahan estrogen dan progesteron ini akan 

menyebabkan perubahan irama sirkardian selama tidur sehingga 
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menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. 

Penderita diabetes melitus wanita selain mengalami perubahan 

estrogen dan progesteron juga mengalami peningkatan kadar gula 

darah. Gula darah yang tinggi mengakibatkan diuresis osmosis 

sehingga terjadi nokturia. Semakin tinggi kadar gula darah maka 

semakin terjadi peningkatan diuresis osmosis yang menyebabkan 

sering terjaga di malam hari untuk berkemih, sehingga pada 

perempuan yang menderita diabetes melitus mempunyai 

kecenderungan mengalami insomnia. 

c. Pendidikan 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pendidikan  

terbanyak pada responden adalah SD (40,4 %). Pendidikan 

kesehatan merupakan salah satu pilar dalam manajemen diabetes 

melitus. Ketidakmampuan dalam mencerna dan memahami materi 

yang disampaikan oleh petugas kesehatan menyebabkan seseorang 

kurang patuh tehadap pengobatan. Status pendidikan menjadi salah 

satu indikator dalam kemampuan penerimaan informasi yang 

diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Utomo (2011) dalam 

penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi 

keberhasilan dalam pengobatan diabetes melitus. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian  Noris & Engelgau (2008) bahwa 

pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap pengetahuan. 
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      Ketidakpatuhan dalam pengobatan dapat menyebabkan 

kegagalan dalam manajemen pasien diabetes melitus. Gula darah 

yang tinggi dapat menyebabkan insomnia terutama akibat  diuresis 

osmosis dan nokturia (Cunha.,et al, 2006) 

d. Pekerjaan dan pendapatan 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden banyak yang 

tidak bekerja yaitu 42,9% sehingga tidak berpenghasilan. 

Responden sedikit yang melakukan aktivitas rutin dan banyak yang 

mengatakan pemanfaatan tidur di siang hari. Aktivitas merupakan 

salah satu pilar dalam manajemen diabetes melitus. Bekerja 

merupakan salah satu aktivitas rutin dalam kehidupan sehari-hari 

yang dapat menghasilkan pendapatan berupa uang. Seseorang yang 

tidak bekerja maka rendah dalam melakukan aktivitas sehingga 

terjadi penurunan pemanfaatan glukosa dalam tubuh yang 

menyebabkan hiperglikemia dan pada akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya insomnia.  

      Hal ini sesuai dengan  survei diabetes melitus tahun 2012 

sebagian besar penderita diabetes melitus tidak bekerja sehingga 

tidak menghasilkan pendapatan. Didukung oleh Trisnawati & 

Setyorogo (2013) dalam penelitiannya memaparkan bahwa 23 

responden dari 31 yang menderita diabetes melitus tidak bekerja.  
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e. Lama menderita DM 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama menderita 

diabetes dengan insomnia pada kelompok intervensi adalah 6,33 

tahun dan 6,43 tahun pada kelompok kontrol. Trisnawati & 

Setyorogo (2013) dalam penelitiannya menyatakan rat-rata lama 

menderita penderita diabetes melitus lebih dari 4,5 tahun. 

Torihoran., et al (2015)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

semakin lama seseorang menderita diabetes melitus maka akan 

terbiasa mendapatkan kadar gula yang tinggi.  

Penelitian  studi kesehatan pada  perawat selama 10 tahun 

dengan responden 70.026 wanita, menunjukkan bahwa individu 

yang istirahat tidur 5 jam per malam lebih tinggi terdiagnosis 

diabetes  dibandingkan dengan mereka yang istirahat tidur 8 jam 

per malam (Puspanintyas, 2012).  Peningkatan kejadian diabetes 

melitus meningkat pada seseorang dengan istirahat tidurnya kurang 

dari 5 jam, begitu juga sebaliknya pada pasien diabetes melitus 

terjadi insomnia akibat nokturia dan kecemasan (Cauter,2008; 

Stuart & Sundeen, 1998; Taub 2008).  

Semakin lama seseorang menderita insomnia maka akan 

menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Perubahan hormonal 

yang terkait dengan insomnia dapat disebabkan adanya aktivitas 

Hipotalamus Pituitary Adrenal (HPA) dan sistem saraf simpatis. 

Aktivitas HPA dan sistem saraf simpatis dapat merangsang 
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pengeluaran hormon seperti katekolamin dan kortisol yang 

menyebabkan gangguan toleransi glukosa dan resistensi insulin 

menyebabkan diabetes melitus sehingga pasien diabetes melitus 

yang mengalami insomnia dapat menyebabkan peningkatan gula 

darah.  Peningkatan kadar gula darah dapat menyebabkan insomnia 

karena nokturia (Cauter, 2008; Cunha., et al., 2008; Stuart & 

Sundeen, 1998; Taub 2008) 

2. Pengaruh CBT-I terhadap Insomnia 

      Pada penelitian ini terbukti bahwa CBT-I berpengaruh terhadap 

penurunan insomnia. Hal ini terbukti bahwa pada kelompok control 

trjadi peningkatan 1 skor insomnia sedangkan kelompok intervensi 

terjadi penurunan 13 skor insomnia. Perbedaan skor insomnia sebelum 

dan sesudah dilakukan CBT-I dengan p-value 0,000 pada hasil uji 

Mann- withney. 

     Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa CBT-I secara 

signifikan mampu menurunkan skor insomnia yang (Gooneratne & 

Vitiello, 2014; McCurry, et al., 2007; Rodin, et al., 2008; Siebern, et 

al., 2012; Tovote, et al., 2013 dan William, et al., 2013). Multi 

komponen yang tercakup dalam CBT-I  adalah pendidikan sleep 

hygiene, kontrol stimulus, pembatasan tidur, terapi kognitif dan latihan 

relaksasi (McCurry, et al., 2007; Rodin, et al., 2008; Siebern, et al., 

2012; William, et al., 2013).  
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      Dari hasil rekap sleep diary yang diisi responden selama tujuh hari 

didapatkan data bahwa mayoritas responden berusaha mematuhi 

stimulus control therapy, sleep hygiene, relaxation dan cognitive 

behavior therapy.  Hal ini terlihat dari sleep diary bahwa responden 

meninggalkan tempat tidur setelah 15 menit terjaga sehingga 

responden sangat memanfaatkan tempat tidur untuk mendapatkan tidur 

yang berkualitas. Mayoritas responden menghindari tembakau, 

alkhohol, kopi, makanan dalam porsi besar serta menghindari olah raga 

berat 4 jam sebelum tidur dan mereka berusaha membersihkan kamar 

tidur supaya nyaman dan mendapatkan kualitas tidur.  

     Mayoritas responden melaksanakan relaksasi tiga kali dalam sehari 

yaitu setelah bangun tidur, siang hari dan malam sebelum tidur bahkan 

melaksanakan ulang segera setelah terbangun di malam hari. 

Penggunaan buku harian  tidur (sleep log) memungkinkan klien dapat 

mengamati perkembangan kualitas tidur tiap hari. Selama diberikan 

CBT-I responden beserta peneliti melakukan diskusi terhadap  

kemajuan yang diperoleh tiap hari. Saling tukar pengalamam 

responden mengenai praktek CBT-I dan manfaatnya akan 

mempengaruhi responden lain untuk melakukan hal yang sama dan 

membuktikannya. 

      Stimulus control therapy mengharapkan seseorang untuk 

menghindari waktu terjaga ditempat tidur dan segera beranjak keluar 

dari tempat tidur bila terjaga lebih dari 15 menit. Hal ini sesuai 
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pendapat Siebern., et al, (2012) bahwa Stimulus control therapy 

memungkinkan seseorang sangat menghargai tempat tidur dan akan 

berusaha memanfaatkan tempat tidur untuk segera mendapatkan 

istirahat tidur yang berkualitas.  

      Sleep hygiene adalah menjaga lingkungan yang kondusif untuk 

istirahat tidur, menghindari tembakau, alkohol, kopi, makan porsi 

besar dan olahraga berat selama beberapa jam sebelum istirahat tidur.      

Menjaga lingkungan yang kondusif dengan menjaga kebersihan tempat 

tidur akan meningkatkan kenyamanan selama tidur sehingga 

menurunkan skor insomnia. Menghindari merokok, alkohol dan 

nikotin  dapat meningkatkan kualitas tidur karena rokok dan alkohol  

yang terbawa dalam aliran darah dapat menyebabkan sumbatan aliran 

darah sehingga meningkatkan denyut jantung 20 kali dibandingkan 

pada seseorang yang tidak merokok karena nikotin bersifat 

neurostimulator (Mass, 2011).  

      Menghindari kafein dapat menurunkan skor insomnia karena 

kafein dapat menyebabkan gangguan aktivitas ARAS yang berakibat 

meningkatkanya aktivitas kortek yang berujung naiknya wakefulness 

dan sleep latency yaitu suatu kondisi yang menyebabkan seseorang 

sulit memulai tidur (Felle, 2002; Glade, 2010). Hal ini juga  sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Purdiani (2014) bahwa dari 120 

responden terdapat 64 responden yang mengalami gangguan tidur. 

Pada responden yang menghindari kafein awalnya mengalami 
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kesulitan memulai tidur menyebabkan peningkatan kemampuan 

istirahat tidur sebagai akibat berkurangnya sleep latency. 

      Menghindari makan dalam porsi besar sebelum tidur dapat 

menurunkan skor insomnia karena makan dalam porsi besar 3 jam 

sebelum tidur menyebabkan gangguan aktivitas lambung serta proses 

absorbsi menjadi lambat dan tidak maksimal sehingga mangakibatkan 

rasa tidak nyaman diabdomen berupa rasa penuh. Beberapa penelitian 

mengemukakan bahwa makan dalam porsi besar sebelum tidur 

menyebabkan penurunan kualitas tidur (Rodin., et al, 2008; Siebern., 

et al, 2012). 

      Olah raga berat sebelum tidur dapat meningkatkan insomnia karena 

melakukan olahraga berat pada malam hari tubuh akan melepaskan 

adrenalin dan nonadrenalin. Dua stimulan dalam tubuh ini dapat 

meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, sehingga pada tingkat 

ini dapat menyebabkan orang lebih waspada dan terjaga (Youngsted, 

2008). Durasi olah raga berat > 50 menit dilakukan 2-3 jam sebelum 

tidur dan tingkat insomnia berbanding lurus. Hal ini dibuktikan dari 

penelitian Sudibyo (2010) bahwa didapatkan hasil semakin tinggi 

durasi bermain akan meningkatkan resiko insomnia. Pada responden 

menghindari melakukan olah raga berat sehingga adanya relaksasi otot 

yang memudahkan untuk mendapatkan kualitas tidur. 

      Pada responden yang melaksanakan relaksasi mengalami 

penurunan skor insomnia. Hal ini sesuai dengan pendapat Siebern., et 
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al (2012) & William (2012) bahwa tujuan dari relaksasi adalah untuk 

mengurangi ketegangan fisiologis dan kognitif pada pasien yang 

mengalami gangguan istirahat tidur. Proses relaksasi meningkatkan 

aktivitas sistem saraf parasimpatis yang berfungsi menurunkan 

ketegangan otot, menurunkan aktivitas jantung dan pernafasan yang 

menimbulkan efek rilek serta menghilangkan kecemasan (Lichstein , 

1993 & Purwanto, 2008) . Hal ini juga disampaikan oleh Austaryani & 

Widodo (2010) dalam penelitian Safitri.,dkk  (2014) bahwa relaksasi 

dapat menurunkan denyut nadi, tekanan darah, mengurangi suhu 

tubuh, mengurangi keringat dan mengurangi frekuensi pernafasan yang 

menimbulkan efek rileks. Dalam penelitian Safitri., dkk (2014) juga 

menyatakan bahwa relaksasi berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas tidur responden.  

      Setelah dilakukan cognitive therapy pada responden mengalami 

penurunan skor insomnia. Hal ini sebagai akibat perubahan keyakinan 

yang dimiliki responden setelah mendapatkan materi dan meyakini 

perubahan tiap harinya. Kemajuan kemampuan tidur akan mengubah 

self-fullfiling dan menjadi evaluasi diri untuk memotivasi 

melaksanakan CBT-I. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa pada 

penderita insomnia memiliki pikiran dan keyakinan yang negatif 

tentang kondisi dan konsekuensi keadaan mereka sehingga perlu 

dilakukan perubahan dan keyakinan untuk menghilangkan self 
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fullfiling (Gooneratne & Vitiello,  2014; Pigeon, 2010; Siebern., et al, 

2012).  

      Kemajuan kesehatan  dipengaruhi oleh expectancy value dan social 

cognitive theory. Expectancy value artinya seseorang akan mulai 

bertindak melakukan perubahan dengan alasan hasil tindakan bersifat 

positif dan pengambilan tindakan menyempurnakan hasil yang 

diinginkan. Social cognitive theory artinya keberhasilan kemajuan 

kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan, manusia, dan perilaku yang 

saling mempengaruhi (Pender, 2011). 

3. Pengaruh CBT-I terhadap Kadar Gula Darah 

      Pada penelitian ini terbukti bahwa CBT-I berpengaruh terhadap 

kadar gula darah. Hal ini terbukti bahwa pada kelompok kontrol terjadi 

peningkatan kadar gula darah dan kelompok intervensi terjadi 

penurunan kadar gula darah setelah dilakukan CBT-I pada hari 

pertama, kedua dan keempat. Terdapat perbedaan kadar gula darah 

sebelum dan sesudah dilakukan CBT-I pada kelompok kontrol dan 

intervensi pada hari pertama, kedua dan keempat dengan p-value 

0,000, 0,018 dan 0,011 dengan uji mann-withney yang berarti bahwa 

CBT-I bermakna mempengaruhi kadar gula darah pada hari pertama, 

kedua dan keempat. 

      Insomnia dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa, 

penurunan pemanfaatan glukosa otak, perubahan dalam keseimbangan 

sympathovagal, peningkatan kortisol malam hari dan penurunan 
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sekresi GH (Cauter, 2008; Stuart & Sundeen, 1998; Taub 2008). 

Istirahat tidur  dan  irama  sirkadian  berperan  dalam  mengatur 

produksi  insulin,  sensitivitas  insulin,  penggunaan glukosa  dan  juga  

toleransi glukosa  selama  malam  hari (Cauter., et al.,  rev  1997). 

Pemenuhan istirahat tidur mengakibatkan kerja kelenjar tiroid menurun 

di malam hari, sedangkan fungsi kelenjar tiroid adalah menguraikan 

glikogen menjhadi glukosa sehingga menyebabkan kadar gula darah 

meningkat. Pemenuhan istirahat tidur mampu menurunkan kadar gula 

darah penderita diabetes melitus.  

      CBT-I berpengaruh langsung terhadap penurunan insomnia 

sedangkan gula darah adalah efek samping dari manajemen insomnia. 

Faktor peningkatan gula darah tidak hanya dipengaruhi oleh insomnia 

saja. Hal ini diperlihatkan responden pada hari ketiga tidak ada 

perbedaan kadar gula darah sebelum dan sesudah dilakukan CBT-I. 

Hawari (2002) menyatakan bahwa penderita diabetes melitus 

umumnya mengalami rasa cemas dikarenakan kadar gula darah dapat 

sewaktu-waktu meningkat tanpa penyebab yang jelas. Kondisi yang 

sama disampaikan oleh  Perfect & Elkins (2010) bahwa penderita 

diabetes melitus cenderung mengalami stres yang akan mengganggu 

siklus istirahat tidurnya sehingga menyebabkan ketidakefektifan 

manajemen diabetes melitus. 

      Selama intervensi selama tujuh hari, peneliti dengan dua asisten 

kunjungan rumah ke responden di pagi hari untuk memastikan 
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pelaksanaan intervensi dan pengisian buku harian insomnia. Setelah 

pelaksanaan intervensi dan dilaksanaan pemeriksaan gula darah post 

CBT-I tidak ada kunjungan rumah dan tidak ada pemantauan terhadap 

kesinambungan pelaksanaan CBT-I yang mempengaruhi kepatuhan 

responden terhadap kesinambungan intervensi. Kepatuhan penderita 

dipengaruhi oleh faktor interna dan faktor eksterna. Faktor eksterna 

terdiri dari dukungan tenaga kesehatan atau keluarga sedangkan faktor 

interna adalah personal individu (Darusman, 2009). Notoatmojo (2003) 

mengemukakan bahwa  seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dan juga dalam 

motivasi dirinya sendiri dan lebih berpotensi daripada mereka yang 

berpendidikan lebih rendah atau sedang. Mayoritas responden 

berpendidikan SD sehingga perlu bantuan keluarga atau tenaga 

kesehatan dalam keberhasilan kepatuhan pengobatan.  

4. Hubungan Insomnia terhadap Kadar Gula Darah 

         Pada penelitian ini terbukti bahwa ada hubungan antara insomnia 

dengan kadar gula darah. Pada responden yang terpenuhi kebutuhan 

tidur akan mampu mengontrol kadar gula darah dalam kondisi normal 

begitu juga pada responden dengan kadar gula darah normal akan 

terhindar dari insomnia. Pada seseorang yang terhindar dari insomnia 

maka tidak ada kesempatan kortisol untuk mengkonversi glukosa 

dimalam hari sehingga kadar gula darah tidak akan meningkat. Pada 

seseorang yang gula darahnya normal maka akan terhindar dari 
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diuresis osmosis yang berdampak pada berkurangnya nokturia 

sehingga kualitas tidur meningkat. 

       Berdasarkan penelitian Rodin., et al  (2008) epidemologi insomnia 

lebih sering pada orang dewasa dan meningkat dengan bertambahnya 

usia, jenis kelamin perempuan, gangguan komorbiditas, jenis 

pekerjaan dengan pengaturan shift, pengangguran dan sosial ekonomi 

rendah. Selain itu cemas, gangguan jiwa dan adanya nyeri juga 

memicu gangguan istirahat tidur.  Hawari (2006) menyatakan bahwa 

mekanisme terjadinya cemas yaitu psiko neuro-imunologi atau psiko-

neuro-endokrinolog. Stresor psikologis yang menyebabkan cemas 

adalah perkawinan, orang tua, antar pribadi, pekerjaan, lingkungan, 

keuangan, hukum, perkembangan, penyakit fisik,  faktor keluarga, dan 

trauma. Akan tetapi tidak semua orang yang mengalami stressor 

psikososial akan mengalami gangguan cemas hal ini tergantung pada 

struktur perkembangan kepribadian diri seseorang tersebut yaitu usia, 

tingkat pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, dukungan sosial dari 

keluarga, teman, dan masyarakat.  

      Pada responden terjadi penurunan dan peningkatan gula darah hal 

ini disebabkan ada faktor lain yang menyebabkan kadar gula darah 

responden meningkat yaitu kecemasan. Pada saat kecemasan 

meningkat maka akan meningkatkan kadar adrenalin yang mampu 

meningkatkan neurosensori sehingga terjadi ketegangan otot dan 

peningkatan kadar gula darah.  
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia 

     Pada penelitian ini tidak ada faktor lain yang mempengaruhi skor 

insomnia kecuali CBT-I. Hasil regresi linier menunjukkan intervensi 

terapi satu paket CBT-I dapat menurunkan skor insomnia sebesar 

14,212 dibandingkan pada kelompok kontrol. 

            CBT-I merupakan kegiatan perencanaan untuk meningkatkan 

fungsi pengetahuan, bagian kedua dari CBT-I berfokus pada pola 

pemikiran disfungsional, memungkinkan pasien untuk mengenali 

tantangan dan menyesuaikan  pikiran-pikiran negatif untuk diubah 

secara positif terhadap insomnia (Sieberen.,et al, 2012; Tovote.,et al, 

2013). 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah   

      Pada penelitian ini tidak ada faktor lain yang mempengaruhi kadar 

gula darah kecuali CBT-I. Hasil analisa regresi linier menunjukkan 

intervensi terapi satu paket CBT-I dapat menurunkan kadar gula darah 

sebesar 85,5 dibandingkan pada kelompok kontrol. 

      Diabetes melitus mempunyai kontribusi terhadap insomnia serta 

menyebabkan menurunnya kualitas hidup pasien diabetes melitus. 

Penelitian menunjukkan bahwa sepertiga pasien dengan diabetes 

melitus mengalami insomnia (Surani.,et al, 2015). Terjadinya insomnia 

pada pasien diabetes melitus akibat perubahan metabolisme endokrin 

didalam tubuh yang mempengaruhi mekanisme kompensasi hormonal 

sehingga kualitas tidur penderita diabetes melitus buruk. (Ip & 
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Mokhlesi, 2009). Hal ini sesuai pendapat Cauter (2008); Stuart & 

Sundeen (1998) dan  Taub (2008) bahwa insomnia dapat menyebabkan 

gangguan toleransi glukosa, penurunan pemanfaatan glukosa otak, 

perubahan dalam keseimbangan sympathovagal, peningkatan kortisol 

malam hari dan penurunan sekresi GH serta memicu proses 

proinflamasi.  

      CBT-I dapat menurunkan skor insomnia sehingga jika insomnia 

mengalami penurunan skor akan diikuti dengan penurunan kadar gula 

darah.  

C. Keterbatasan Penelitian 

      Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mengakibatkan hasilnya 

belum sesuai yang diharapkan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Peneliti tidak melakukan screening kecemasan diawal pangambilan 

sampel.  

2. Peneliti tidak mempertimbangkan 4 pilar pengobatan diabetes melitus  

secara ketat dalam  proses penelitian mengenai CBT-I terhadap 

insomnia dan kadar gula darah, sehingga tidak tergambar jelas bahwa 

penurunan kadar gula darah akibat CBT-I atau gabungan antara CBT-I 

dengan 4 pilar pengobatan diabetes melitus. 

3. Peneliti tidak melibatkan keluarga sebagai orang terdekat responden 

secara menyeluruh dalam kesinambungan intervensi CBT-I 
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D. Kekuatan Penelitian 

1.  Pemeriksaan variabel antara dan variebel dependen diperiksan 

empat kali sebelum dan sesudah dilaksanakan CBT-I yang lebih 

menjamin keakuratan hasil penelitian. 

2. Proses penelitian melibatkan kelompok kontrol sehingga tergambar 

jelas adanya pengaruh CBT-I terhadap insomnia dan kadar gula 

darah pada pasien DM. 

3. Proses pemeriksaan gula darah dilakukan 2 jam post pandial setelah 

responden mendapatkan kalori yang sama sebesar 750 gr yang 

disediakan peneliti setelah dikonsulkan pada ahli gizi, sehingga 

lebih menjamin validitas interna. 

4. Pemantauan sleep diary dilakukan tiap hari dengan melakukan 

kunjungan rumah pada tiap responden selama 7 hari implementasi 

CBT-I sehingga data yang dicantumkan responden  lebih valid.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Ada pengaruh CBT-I terhadap insomnia pada pasien diabetes 

melitus yang mengalami insomnia di Puskesmas Balowerti Kediri. 

2. Ada pengaruh CBT-I terhadap kadar gula darah pasien diabetes 

melitus yang mengalami insomnia di Puskesmas Balowerti Kediri 

pada hari pertama, kedua, keempat  namun tidak berpengaruh pada 

hari ketiga. 

3. Ada hubungan  antara insomnia dan kadar gula darah pada pasien 

diabetes melitus di Puskesmas Baloweri Kediri pada  hari pertama, 

kedua dan keempat namun tidak pada hari ketiga. 

4. Tidak ada hubungan karakteristik responden usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan lama menderita diabetes 

melitus dengan insomnia pada pasien diabetes melitus yang 

menderita insomnia di Puskesmas Balowerti Kediri 

5. Tidak ada hubungan karakteristik responden usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan lama menderita diabetes 

melitus dengan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus yang 

menderita insomnia di Puskesmas Balowerti Kediri 
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B. Saran 

      Saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Untuk pasien 

      Hasil penelitian dapat digunakan pasien untuk meningkatkan 

kualitas manajemen diabetes dengan tetap malaksanakan empat 

pilar pengobatan diabetes melitus. 

2. Untuk tenaga keperawatan 

      Tenaga keperawatan dapat memberikan tambahan informasi 

melalui edukasi kepada pasien diabetes mellitus bahwa CBT-I 

mampu membantu meningkatkan manajemen diabetes mellitus 

dengan tidak mengesampingkan empat pilar pengobatan diabetes 

melitus 

3. Untuk Institusi Pelayanan Keperawatan 

      Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu panduan 

dalam memberikan tambahan intervensi keperawatan untuk 

menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus yang 

mengalami insomnia. 

4. Untuk Perkembangan Ilmu Keperawatan 

      Hasil dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah 

satu terapi komplementer khususnya pada penderita diabetes 

melitus yang mengalami insomnia. 
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5. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti yang akan datang perlu penapisan tingkat 

kecemasan pada kriteria sampel atau melakukan intervensi 

tambahan untuk menghilangkan kecemasan. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan 

modifikasi intrumen penelitian (sleep diary) dengan satu 

metode yang sama yaitu teknik pengisian intstrumen 

dengan centang (√) untuk seluruh komponen sehingga 

memudahkan pasien dalam pengisian intstrumen penelitian. 

c. Dalam pemilihan kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi dalam penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

bersifat random untuk mengurangi unsur bias dalam hasil 

penelitian. 


