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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. 

 


