
1 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Diabetes melitus telah menjadi masalah kesehatan dunia. Angka 

prevalensi dan insidensi penyakit ini meningkat secara drastis di seluruh 

penjuru dunia, negara-negara industri baru dan negara sedang berkembang 

termasuk Indonesia (Krisnantuni, 2008). Diabetes melitus merupakan 

penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi 

(hiperglikemia) yang diakibatkan oleh gangguan sekresi insulin, dan 

resistensi insulin atau keduanya yang berlangsung lama (kronik) dan dapat 

menyebabkan kerusakan gangguan fungsi, kegagalan berbagai organ, 

terutama mata, organ ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah lainnya 

(Suastika et al., 2011).  

Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 2030 

penderita diabetes melitus di Indonesia sebanyak 21, 3 juta jiwa. Kondisi ini 

membuat Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika Serikat, 

China, dan India. Terdapat 347 juta jiwa di dunia menderita diabetes melitus, 

pada tahun 2012 diperkirakan 1,5 juta jiwa meninggal dunia disebabkan oleh 

diabetes melitus dan kurang lebih 80% dari kematian tersebut terjadi pada 

negara yang berpenghasilan menengah ke bawah atau negara yang 

berkembang (WHO, 2014). Laporan dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan (RISKESDAS) tahun 2013 
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menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi pada penderita diabetes melitus 

di daerah urban Indonesia untuk usia diatas 15 tahun sebesar 5,7%. Prevalensi 

terkecil terdapat di propinsi Papua sebesar 1,7%, dan terbesar di propinsi 

Maluku Utara dan Kalimantan Barat yang mencapai 11,1%, sedangkan 

prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu (TGT), berkisar antara 4,0% di 

propinsi Jambi sampai 21,8% di propinsi Papua Barat.  

Peningkatan prevalensi penyakit diabetes melitus ini disebabkan oleh 

pertumbuhan masyarakat yang semakin tinggi, peningkatan obesitas, faktor 

stres, diet dan pola makan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang sekunder. 

Percepatan naiknya prevalensi penderita diabetes melitus dapat dipicu oleh 

pola makan yang salah, dimana pada saat sekarang banyak masyarakat yang 

kurang menyediakan makanan berserat, banyak konsumsi makanan yang 

mengandung kolesterol, lemak jenuh, dan natrium, diperparah lagi dengan 

seringnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan gula 

(Qurratueni, 2009). Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat ini dapat 

memunculkan berbagai komplikasi akut maupun kronis pada penderita 

diabetes melitus jika tidak ditangani secara baik dan untuk mencegah 

terjadinya komplikasi, diperlukan adanya pengelolaan / penatalaksanaan 

diabetes melitus. 

Konsensus pengelolaan diabetes melitus tipe 2 (2011), dalam tata 

laksana diabetes melitus terdapat 4 pilar yang harus dilakukan dengan tepat 

yaitu edukasi, terapi gizi medis (perencanaan makan), latihan jasmani dan 

intervensi farmakologis (pengobatan). Perencanaan makan (terapi gizi) 
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merupakan komponen utama keberhasilan penatalaksanaan diabetes melitus. 

Pengelolaan nutrisi bertujuan membantu penderita diabetes melitus 

memperbaiki kebiasaan makan sehingga dapat mengendalikan kadar glukosa, 

lemak dan tekanan darah serta dapat mengurangi resiko terjadinya 

komplikasi. Kunci keberhasilan terapi gizi medis adalah keterlibatan tim yang 

terdiri dari dokter, dietisien, perawat dan petugas kesehatan lain serta pasien 

itu sendiri untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai kontrol 

metabolik yang baik. Selain itu, keterlibatan tim dalam 4 hal yaitu assessment 

atau pengkajian parameter metabolik individu dan gaya hidup, mendorong 

pasien berpartisipasi pada penentuan tujuan yang akan dicapai, memilih 

intervensi gizi yang memadai dan mengevaluasi efektifnya perencanaan 

pelayanan gizi (ADA, 2003; Soegondo dkk, 2009).  

Edukasi merupakan salah satu dari ke 4 pilar penatalaksanaan diabetes 

melitus yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan penderita dalam 

melakukan kontrol metaboliknya. Edukasi diabetes adalah pendidikan dan 

pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan bagi penderita diabetes 

melitus yang bertujuan menunjang perubahan perilaku untuk meningkatkan 

pemahaman penderita akan penyakitnya, yang diperlukan untuk mencapai 

keadaan sehat optimal, dan penyesuaian keadaan psikologik serta kualitas 

hidup yang lebih baik. Edukasi merupakan bagian integral dari asuhan 

keperawatan penderita diabetes melitus (Soegondo dkk, 2009). Edukasi atau 

penyuluhan diabetes dapat dilakukan kepada penderita diabetes melitus dan 

keluarganya dengan cara tatap muka didukung dengan penyediaan bahan-



4 
 

 
 

bahan edukasi seperti Satuan Acara Pembelajaran (SAP), materi dalam 

bentuk leaflet, booklet, dan lain-lain. Tatap muka dapat dilaksanakan secara 

berkelompok atau perseorangan (individual) (Basuki 2009). Pemberian 

edukasi secara individual /face to face dengan materi terstruktur dalam 

penatalaksanaan diabetes melitus sangat penting sebab diabetes melitus 

merupakan penyakit yang sangat erat kaitannya dengan gaya hidup. Perkeni 

(2009) menyatakan bahwa pemberian edukasi merupakan salah satu upaya 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

penderita diabetes melitus.  

Peran perawat salah satunya adalah sebagai educator yang 

memberikan pendidikan kesehatan kepada pasiennya, dimana pendidikan 

kesehatan merupakan salah satu tindakan preventif mandiri yang dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasien (Potter & Perry, 

2009). Perawat sebagai penyedia layanan kesehatan, sangat penting 

mengetahui tentang penyakit diabetes melitus dan pengaturan makan/diet 

yang akan diajarkan kepada penderita diabetes melitus dalam bentuk edukasi 

guna menentukan tujuan bersama penderita serta keluarga dalam memberikan 

tindakan khusus untuk mengajarkan dan mengkaji secara individu dalam 

mempertahankan atau memulihkan kembali kondisi penderita diabetes 

melitus secara optimal serta mengevaluasi kesinambungan asuhan 

keperawatan (Pemila, 2009). 

Penderita diabetes melitus yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang baik tentang diabetes melitus termasuk diet dapat 
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mengendalikan kondisi penyakitnya dan dapat hidup lebih lama. 

Pengetahuan, sikap dan perilaku penderita diabetes melitus terhadap 

pengelolaan diabetes melitus sangat berperan dalam mengurangi terjadinya 

komplikasi. Pengetahuan penderita mengenai diet diabetes melitus 

merupakan sarana yang membantu penderita menjalankan penanganan 

diabetes selama hidupnya. Dengan demikian, semakin banyak dan semakin 

baik penderita mengerti mengenai penyakitnya, diet yang harus dijalani, maka 

semakin mengerti bagaimana harus mengubah perilakunya dan mengapa hal 

itu diperlukan (Susan, 2002). 

Penelitian yang dilakukan Deakin et al (2005), Shrader et al (2013), 

Wulp et al (2012), Liu et al (2013), Heilser et al (2009) menemukan bahwa 

program edukasi pada pasien diabetes yang dilakukan secara kelompok 

efektif dalam pengontrolan kadar gula darah, hemoglobin, A1C, tekanan 

darah sistolik, berat badan, pengobatan, dan pengetahuan tentang diabetes. 

Penelitian lain yang dilakukan Setiawati, M (2013) dengan judul Pengaruh 

edukasi gizi terhadap pengetahuan, pola makan dan kadar glukosa darah 

pasien diabetes melitus tipe 2 RSUD Lanto’dg Pasewang Jeneponto, 

mengemukakan hasil bahwa edukasi gizi berpengaruh terhadap peningkatan 

pengetahuan secara berkala pada pasien diabetes melitus dengan nilai p = 

0,031. Selanjutnya, nilai varians sebelum edukasi 0,033 dan setelah edukasi 

0,257. Edukasi gizi dapat memperbaiki pola makan berdasarkan DQS dengan 

nilai p = 0,003, nilai varians sebelum edukasi 0,230, dan setelah edukasi 

0,257. Edukasi gizi juga dapat mengontrol kadar glukosa darah (p = 0,000), 
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nilai varians sebelum edukasi 0,185, dan setelah edukasi 0,248. Hasil 

penelitian Ayu, dkk (2014) menunjukan bahwa ada pengaruh edukasi gizi 

terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap pada penderita 

dibetes melitus tipe 2 dengan nilai (p = 0,000) dan tidak ada pengaruh edukasi 

terhadap pengontrolan kadar gula darah pada penderita dibetes melitus tipe 2 

dengan nilai (p = 1,000), namun terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap 

pada pasien dengan kadar gula darah terkontrol setelah edukasi gizi. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa edukasi gizi dapat meningkatkan 

pengetahuan dan sikap penderita dibetes melitus tipe 2. 

Pendapat yang berbeda dikemukakan dalam penelitian Lestari (2013) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat peningkatan sikap setelah edukasi gizi 

pada responden, hal ini dijelaskan bahwa responden yang bersikap positif 

terhadap edukasi penanganan DM sebanyak 12 orang (41,4%) dan yang 

negatif sebanyak 17 orang (58,6%). Penelitian Utomo (2011) membuktikan 

bahwa pengetahuan tentang pengelolaan diabetes melitus berhubungan secara 

signifikan dengan keberhasilan pengelolaan diabetes melitus tipe 2. Hal ini 

menunjukkan bahwa orang yang mempunyai pengetahuan baik, akan 

mempunyai resiko 4 kali untuk berhasil dalam pengelolaan diabetes melitus 

tipe 2 dibandingkan dengan yang berpengetahuan kurang dan secara statistik 

bermakna. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan pola 

makan mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberhasilan 

pengelolaan diabetes melitus tipe 2. Maulana (2011) menyatakan bahwa 

dengan tingginya pengetahuan klien terhadap diet diabetes melitus 
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diharapkan dapat meningkatkan sikap tentang kepedulian klien terhadap diet 

diabetes melitus tipe 2, sehingga klien dapat mengendalikan penyakit yang 

dideritanya dan komplikasi diabetes melitus dapat dicegah, dengan demikian, 

penderita diabetes melitus diharapkan proaktif untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dengan melakukan aktivitas perawatan diri penderita 

diabetes melitus, yang di dalamnya termasuk pengelolaan diet/pengaturan 

makan. 

Sikap sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, dalam hal ini 

pengetahuan penderita tentang diet/pengaturan makan. Pengetahuan ini akan 

membawa penderita untuk menentukan sikap, berfikir dan berusaha untuk 

tidak terkena penyakit atau dapat mengurangi kondisi penyakitnya. Apabila 

pengetahuan penderita baik, semestinya sikap terhadap diet diabetes melitus 

juga diharapkan dapat mendukung. Jika sebaliknya, tingkat pengetahuan gizi  

yang rendah, dapat mengakibatkan sikap acuh tak acuh terhadap penggunaan 

bahan makanan tertentu, walaupun bahan makanan tersebut cukup tersedia 

dan mengandung zat gizi. Pengetahuan gizi setiap individu biasanya 

didapatkan dari setiap pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, 

misalnya, media massa atau media cetak, media elektronik, serta buku 

petunjuk dari kerabat dekat. Pengetahuan ini dapat ditingkatkan dengan cara 

membentuk keyakinan pada diri sendiri sehingga seseorang dapat berperilaku 

sesuai dengan kehidupan sehari-hari (Chabchoub et all, 2000). 

Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup 

dan perilaku telah terbentuk dengan mapan. Keberhasilan dalam pengelolaan 
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mandiri diabetes memerlukan partisipasi aktif penderita, keluarga dan 

masyarakat. Tim kesehatan mendampingi pasien dalam menuju perubahan 

perilaku. Untuk mencapai keberhasilan perubahan perilaku, dibutuhkan 

edukasi yang komprehensif, pengembangan dan ketrampilan. Edukasi 

(penyuluhan) secara individual dan pendekatan berdasarkan penyelesaian 

masalah merupakan inti perubahan perilaku yang berhasil. Perubahan 

perilaku hampir sama dengan proses edukasi dan memerlukan penilaian, 

perencanaan, implementasi, dokumentasi dan evaluasi. Keberhasilan edukasi 

dalam mencapai sasaran akan lebih dapat menjamin ketaatan penderita 

diabetes melitus dalam menjalankan pengelolaan diabetes melitus dengan 

baik (Perkeni, 2011). Penelitian tentang perilaku dari Rogers yang dikutip 

oleh Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau 

perilaku seseorang. Pengetahuan penderita tentang diet diabetes melitus 

merupakan sarana yang dapat membantu penderita menjalankan penanganan 

diabetes melitus selama hidupnya sehingga semakin baik penderita mengerti 

tentang penyakitnya, semakin mengerti bagaimana harus berperilaku dalam 

penanganan penyakitnya (Waspadji, 2004). 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Mei 

2016, didapatkan data dari laporan Puskesmas Kendal 02 pada periode 

Januari sampai Desember 2015 didapatkan jumlah kunjungan pasien diabetes 

melitus, pasien lama maupun baru kurang lebih sebanyak 996 pasien dan 

diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus pada bulan Maret sampai Mei 
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2016 sekitar 322 orang yang terdeteksi, dengan rincian 157 pasien yang 

terdaftar menjadi anggota prolanis dan hanya sekitar 70 pasien yang rutin 

melakukan kontrol dan aktif mengikuti kegiatan prolanis, sisanya ± sebanyak 

165 pasien yang terdiri dari pasien umum yang tidak mengikuti kegiatan 

prolanis dan pasien yang jarang melakukan kontrol.  

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang perawat terkait dengan 

pelaksanaan edukasi diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02 

ini telah dilakukan pada penderita diabetes melitus yang telah mengikuti 

kegiatan prolanis, walaupun belum pernah dilakukan secara terstruktur. 

Sedangkan edukasi belum dilakukan pada pasien umum. Edukasi yang sudah 

dilakukan adalah terkait penyakit diabetes melitus diantaranya pengertian 

tentang penyakit, penyebab, tanda dan gejalanya, penatalaksanaan diabetes 

melitus dengan olahraga yaitu senam diabetes melitus, pengaturan pola 

makan/diet diabetes melitus hanya disampaikan secara umum saja, 

diantaranya tentang makanan apa saja yang boleh dikonsumsi, tidak boleh 

dikonsumsi dan yang harus dibatasi, jadwal dan jumlah makan penderita 

diabetes melitus sudah disampaikan tetapi hanya secara umum saja. 

Berdasarkan hasil wawancara dari 7 orang penderita diabetes melitus, 

terdapat 5 penderita diabetes melitus yang belum mengetahui tentang 

pengaturan makan/diet. Edukasi mengenai pengaturan diet belum 

disampaikan secara terstuktur oleh perawat, hanya disampaikan secara umum 

saja, sehingga pasien masih merasa kebingungan dalam menentukan menu 

makanan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik jenis, 
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jumlah dan jadwalnya. Hal ini menimbulkan sikap pasien, yaitu anti terhadap 

semua makanan sehingga status gizi menurun dan makan semua jenis 

makanan sebagai kompensasi karena glukosa darah sulit terkontrol. Kedua 

kondisi ini pastinya tidak baik untuk pengendalian glukosa darah pasien 

diabetes melitus. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti ingin meneliti 

pengaruh edukasi diet terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan 

makan pada pasien diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut “Adakah perbedaan pengetahuan, sikap dan 

perilaku pengaturan makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah 

kerja Puskesmas Kendal 02 setelah dilakukan edukasi diet ?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02 

setelah dilakukan edukasi diet. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan pengaturan makan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 sebelum dan sesudah dilakukan 

edukasi diet pada kelompok intervensi. 

b. Untuk mengetahui perbedaan sikap pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet 

pada kelompok intervensi.  

c. Untuk mengetahui perbedaan perilaku pengaturan makan penderita 

diabetes melitus tipe 2 sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet 

pada kelompok intervensi. 

d. Untuk menganalisa perbedaan pengetahuan pengaturan makan 

penderita diabetes melitus tipe 2 sesudah dilakukan edukasi diet antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

e. Untuk menganalisa perbedaan sikap pengaturan makan penderita 

diabetes melitus tipe 2 sesudah dilakukan edukasi diet antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. 

f. Untuk menganalisa perbedaan perilaku pengaturan makan penderita 

diabetes melitus tipe 2 sesudah dilakukan edukasi diet antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 
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Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan aplikasi mata kuliah 

statistik penelitian tentang pengaruh edukasi diet terhadap 

pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam penelitiannya untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan pengaruh edukasi diet terhadap pengetahuan, 

sikap dan perilaku pengaturan makan pada penderita diabetes melitus 

tipe 2. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuatan bahan 

pengajaran kepada mahasiswa mengenai manfaat edukasi diet 

terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan 

makan pada penderita diabetes melitus tipe 2. 

d. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan wawasan ilmu 

khususnya pada profesi keperawatan yang berhubungan dengan 

pemberian edukasi diet pada penderita diabetes melitus sehingga 

dapat membantu dalam melaksanaka asuhan keperawatan dan 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi perawat dalam rangka 

memudahkan pasien DM menjalankan terapi diet diabetes melitus. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi Instansi Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan standar 

perawatan dalam melakukan asuhan keperawatanpada penderita diabetes 

melitus. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada perawat 

dalam melakukan edukasi diet pada penderita diabetes melitus. 

3. Manfaat Bagi Penderita diabetes melitus 

a. Setelah mendapatkan edukasi / pengetahuan tentang diet, diharapkan 

dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terutama 

yang mengalami penyakit diabetes melitus tentang pentingnya 

pengaturan diet / nutrisi yang harus dilakukan, sehingga penderita 

diabetes melitus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mengontrol kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi 

yang ditimbulkan akibat penyakit diabetes melitus ini. 

b. Membantu penderita diabetes melitus dalam perencanaan makan 

dengan menu diet sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan 

kalorinya, mudah didapatkan sehingga penderita diabetes melitus 

tidak mengalami kebingungan sehingga kadar glukosa darah dapat 

dikendalikan. 

 

E. Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

adalah : 
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1. Setiawati, M (2013) dengan judul pengaruh edukasi gizi terhadap 

pengetahuan, pola makan dan kadar glukosa darah pasien diabetes melitus 

tipe 2 RSUD Lanto’dg Pasewang Jeneponto. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menentukan / mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap 

pengetahuan, pemenuhan diit dan kadar gula darah pada pasien DM tipe 

2. Desain penelitian ini menggunakan desain pre experiment dengan 

rancangan pre dan post control group design, pemilihan sampel dengan 

tehnik purposive sampling yang terdiri dari 30 sampel. Hasil dari 

penelitian ini adalah edukasi meningkatkan pengetahuan, memperbaiki 

pola makan, dan menurunkan gula darah. Persamaan penelitian yang 

dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel edukasi gizi terhadap 

pengetahuan. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah pada variabel terikatnya tidak hanya pengetahuan, tetapi sikap dan 

perilaku pengatuaran makan. 

2. Suswati (2012) yang berjudul “Efektivitas Pendidikan Kesehatan dengan 

Metode Pendidik Sebaya terhadap Aktivitas Perawatan Diri pada Klien 

Diabetes Melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbersari 

Kabupaten Jember”. Persamaam pada penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel bebas yaitu efektivitas pendidikan kesehatan. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel terikat yang diteliti, 

serta teknik pengambilan sampel dan uji analisis yang digunakan. 

3. Maulana (2011) yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Klien 

Diabetes Melitus Tipe II tentang Diet Diabetes Melitus dengan Kepatuhan 
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Diet”. Persamaam pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

variabel pengetahuan dan sikap. Perbedaan pada penelitian ini variabel 

yang diteliti, serta uji analisis yang digunakan. 

4. Ermawati (2008), yang berjudul “Efektivitas Edukasi dengan 

Menggunakan Panduan Pencegahan Osteoporosis terhadap Pengetahuan 

Wanita yang Beresiko di Rumah Sakit fatmawati Jakarta”. Persamaan 

pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel efektivitas 

edukasi terhadap pengetahuan. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

variabel yang digunakan peneliti bukan hanya pengetahuan, akan tetapi 

sikap dan perilaku.  

5. Ariyanto (2015) tentang “Perencanaan diet diabetes dengan metode 

protect stimulation terhadap perilaku diet dan kadar gula darah pada 

pasien DM tipe 2” menunjukkan perbedaan nilai rata-rata perilaku diet 

pada kelompok perlakuan saat pretes dan postes adalah 25,47 dengan nilai 

t dependent 15,516 (p= 0,000) sedangkan perbedaan nilai rata-rata pada 

kelompok kontrol saat pretes dan postes adalah 15 dengan nilai t 

dependen 10,709 (p= 0,000). Hal ini berarti terdapat perbedaan perilaku 

diet pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dibuktikan dengan 

nilai t independen 4,851 (p = 0,000). Persamaam pada penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan variabel perilaku dalam perencanaan 

diet diabetes melitus. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada metode 

penyampaian edukasi dan uji statistik yang digunakan. 


