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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kendal 02 Kabupaten 

Kendal. Desa binaan Puskesmas Kendal 02 terdiri dari desa Karangsari, 

Bandengan, Ketapang, Banyutowo, Patukangan, Ngilir, dan desa 

Kebondalem. Angka kejadian diabetes melitus di Puskesmas Kendal 2 

periode Januari – Desember 2015 didapatkan jumlah kunjungan pasien 

diabetes melitus, pasien lama maupun baru ± sebanyak 996 pasien dan 

diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus pada bulan Maret sampai 

Mei 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.  

Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) merupakan suatu 

bentuk kerjasama antara Puskesmas Kendal 02 dengan BPJS kesehatan 

yang anggotanya terdiri dari pasien – pasien yang menderita penyakit 

kronis seperti diabetes melitus. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan 

sekali. Kegiatan Prolanis ini salah satunya berupa pemberian edukasi 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus.  
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2. Analisis Univariat 

Analisis univariat pada masing-masing variabel ditampilkan dalam 

bentuk distribusi frekuensi karakteristik responden & distribusi responden 

berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku ditampilkan dalam diagram. 

a. Karakteristik Responden 

Kesetaraan variabel antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

dilakukan melalui uji homogenitas yang meliputi umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, aktivitas, lama menderita DM, edukasi 

sebelumnya dan IMT dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penderita Diabetes Melitus 

Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 02 (n1=20, n2=20) 

Karakteristik 

Kelompok (n = 40) 
Total n 

(%) 

P value 

(CI 95%) 
Intervensi 

Ʃ (%) 

Kontrol 

Ʃ (%) 

Umur 

18–39 tahun 

40–60 tahun 

 

2 (10) 

18 (90) 

 

1 (5) 

19 (95) 

 

3 (7,5) 

37 (92,5) 

 

0,239 

(1,84 – 2,01) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

3 (15) 

17 (85) 

 

4 (20) 

16 (80) 

 

7 (17,5) 

33 (82,5) 

 

0,419 

(1,70 – 1,95) 

Pendidikan 

SMP – SMA 

Perguruan Tinggi 

 

17 (85) 

3 (15) 

 

19 (95) 

1 (5) 

 

36 (90) 

4 (10) 

 

0,463 

(1,09 – 1,36) 

Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja  

 

6 (30) 

14 (70) 

 

7 (35) 

13 (65) 

 

13 (32,5) 

27 (67,5) 

 

0,516 

(1,52 – 1,83) 

Pendapatan  

< 1.400.000 

≥ 1.400.000 

 

7 (35) 

13 (65) 

 

7 (35) 

13 (65) 

 

14 (35) 

26 (65) 

 

1,00 

(1,50 – 1,80) 

Aktivitas 

Ringan  

Berat  

 

19 (95) 

1 (5) 

 

20 (100) 

0 

 

39 (97,5) 

1 (2,5) 

 

0 

(0,97 – 1,08) 

Lama DM 

< 5 tahun 

≥ 5 tahun 

 

14 (70) 

6 (30) 

 

15 (75) 

5 (25) 

 

29 (72,5) 

11 (27,5) 

 

0,493 

(1,13 – 1,42) 

Edukasi sebelumnya 

Belum 

Sudah 

 

15 (75) 

5 (25) 

 

9 (45) 

11 (55) 

 

24 (60) 

16 (40) 

 

0,024 

(1,24 – 1,56) 

IMT 

Normal 

Tidak Normal 

 

12 (60) 

8 (40) 

 

13 (65) 

7 (35) 

 

25 (62,5) 

15 (37,5) 

 

0,534 

(1,47 – 1,78) 

 



90 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

karakteristik responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

terdistribusi merata atau dikatakan bahwa data karakteristik pada tabel di atas 

bersifat homogen pada karakteristik (umur, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, aktivitas, lama menderita DM dan IMT), sedangkan 

variabel karakteristik yang  memiliki perbedaan antara kelompok kontrol dan 

intervensi, yaitu pada edukasi sebelumnya menunjukkan p value (0,024) yang 

menunjukkan data tidak homogen. Responden pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol sebagian besar pada usia 40 – 60 tahun, berjenis kelamin 

perempuan dengan tingkat pendidikan SMP, tidak bekerja (ibu rumah tangga 

dan pensiunan) dengan pendapatan ≥ 1.400.000, aktivitas berada pada 

kategori ringan, dengan lama menderita DM < 5 tahun. Sebagian besar 

responden belum pernah mendapatkan edukasi diet sebelumnya, responden 

pada kelompok intervensi dan kontrol memiliki nilai IMT kategori normal. 

b. Pengetahuan, sikap dan perilaku penderita DM tipe 2 sebelum dilakukan 

edukasi diet. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

Pengaturan Makan pada Kelompok Intervensi dan Kontrol Sebelum Edukasi 

Diet di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 02 (n1=20, n2=20). 

Variabel 

Kelompok (n = 40) 

Intervensi  

(%) 

Kontrol 

(%) 

Total 

(%) 

p value  

(CI 95 %) 

Pengetahuan 

Baik  

Kurang  

 

2 (10) 

18 (90) 

 

4 (20) 

16 (80) 

 

6 (15) 

34 (85) 

 

0,80 

(1.03 – 1.27) 

Sikap 

Baik  

Tidak Baik 

 

6 (30) 

14 (70) 

 

7 (35,0) 

13 (65,0) 

 

13 (32,5) 

27 (67,5) 

 

0,516 

(1.17 – 1.48) 

Perilaku 

Baik 

Tidak Baik 

 

4 (20) 

16 (80) 

 

6 (70,0) 

14 (70,0) 

 

10 (25) 

30 (75) 

 

0,157 

(1.11 – 1.39) 
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Tabel 4.2 menunjukkan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol sebelum dilakukan edukasi diet bersifat 

homogen. Pengetahuan yang kurang sebanyak 34 (85%) responden, sikap 

yang tidak baik sebanyak 27 (67,5%) responden, dan perilaku yang tidak baik 

sebanyak 30 (75%) responden.  

c. Pengetahuan, sikap dan perilaku penderita DM tipe 2 sesudah dilakukan 

edukasi diet. 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

Pengaturan Makan pada Kelompok Intervensi dan Kontrol Sesudah 

Edukasi Diet di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 02 (n1=20, n2=20). 

 

Variabel 

Kelompok (n = 40)  

Intervensi  

(%) 

Kontrol 

(%) 

Total 

(%) 

p value  

(CI 95 %) 

Pengetahuan 

Baik  

Kurang  

 

16 (80) 

4 (20) 

 

5 (25) 

15 (75) 

 

21 (52,5) 

19 (47,5) 

 

0,463 

(1,36 – 1,69) 

Sikap 

Baik  

Tidak Baik 

 

14 (70) 

6 (30) 

 

10 (50) 

10 (50) 

 

24 (60) 

16 (40) 

 

0,65 

(1,44 – 1,76) 

Perilaku 

Baik 

Tidak Baik 

 

13 (65) 

7 (35) 

 

9 (45) 

11 (55) 

 

22 (55) 

18 (45) 

 

0,257 

(1,39 – 1,71) 

 

Hasil tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku 

kelompok intervensi maupun kelompok kontrol sesudah dilakukan edukasi 

diet bersifat homogen. Pengetahuan yang baik sebanyak 21 (52,5%) 

responden, sikap yang baik sebanyak 24 (60%) responden, dan perilaku yang 

baik sebanyak 22 (55%) responden. 
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d. Skor pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan sebelum dan 

sesudah dilakukan edukasi diet pada kelompok intervensi. 

 

Diagram 4.1 Distribusi Skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku  

Pengaturan Makan Sebelum dan Sesudah Edukasi Diet 

pada Kelompok Intervensi 

 

 

Diagram 4.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase  

pengetahuan, sikap dan perilaku sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet 

pada kelompok intervensi sebagai berikut : pengetahuan dengan kategori baik 

mengalami peningkatan sebesar 70%, sikap yang baik meningkat 40% dan 

perilaku yang baik meningkat 45%. 
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e. Skor pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan sebelum dan 

sesudah dilakukan edukasi diet pada kelompok kontrol. 

Diagram 4.2 Distribusi Skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku 

Pengaturan Makan Sebelum dan Sesudah Edukasi Diet 

pada Kelompok Kontrol 

 

 
 

Diagram 4.2 menunjukkan adanya peningkatan persentase pengetahuan, 

sikap dan perilaku pada kelompok kontrol sebagai berikut : pengetahuan 

dengan kategori baik mengalami peningkatan sebesar 5%, sikap yang baik 

meningkat 15% dan perilaku yang baik 15%. 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independent (edukasi diet) dengan variabel dependent  

(pengetahuan, sikap dan perilaku). Penelitian ini sudah dilakukan uji 

normalitas data menggunakan Shapiro Wilk karena jumlah responden < 50 

yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sikap dan perilaku tidak 
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berdistribusi normal, maka uji statistik yang digunakan adalah uji non 

parametrik (hasil uji statistik terlampir). Uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh edukasi diet terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku 

sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet menggunakan uji wilcoxon 

signed ranks test, untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan 

perilaku antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi menggunakan uji 

mann – whitney test.  

a. Perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada penderita 

DM tipe 2 kelompok intervensi. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pengaturan Makan 

pada Penderita DM Tipe 2 Sebelum dan Sesudah dilakukan Edukasi Diet 

pada Kelompok Intervensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 02 (n=20) 

 

Variabel 
Sebelum   Sesudah 

Z-Test p value CI 95% 
Mean±SD Mean±SD 

Pengetahuan 5,00±2,052 8,70±1,174 -3,742 0,000* 6,05 – 7,65 

Sikap 26,50±4,718 31,65±5,77 -2,828 0,005* 27,21 – 30,94  

Perilaku 1,70±0,801 2,45±0,826 -3,00 0,003* 1,79 – 2,36 

*) p-value < 0,05 based on wilcoxon signed ranks test  n = jumlah responden 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji beda antara pengetahuan, sikap dan 

perilaku pengaturan makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 pada 

kelompok intervensi sesudah mendapatkan edukasi diet. Pada variabel 

pengetahuan terdapat perbedaan skor pengetahuan sebelum edukasi diet 5,00 

dan sesudah edukasi diet menjadi 8,70 dengan p-value 0,000 pada tingkat 

kepercayaan 95% antara 6,05 sampai 7,65. Untuk variabel sikap terdapat 

perbedaan skor sikap sebelum dan sesudah edukasi diet adalah 26,50 dan 

31,65 dengan p-value 0,005 pada tingkat kepercayaan 95% antara 27,21 

sampai 30,94 dan pada variabel perilaku juga terdapat perbedaan skor 
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perilaku  sebelum dan sesudah edukasi diet 1,70 dan 2,45 dengan p-value 

0,003 pada tingkat kepercayaan 95% antara 1,79 sampai 2,36. 

b. Perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada 

penderita DM tipe 2 kelompok kontrol. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pengaturan Makan 

pada Penderita DM Tipe 2 Sebelum dan Sesudah dilakukan Edukasi Diet 

pada Kelompok Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal 02 (n=20) 

 

Variabel 
Sebelum   Sesudah Z-Test/ 

T-test 
p value CI 95% 

Mean±SD Mean±SD 

Pengetahuan 5,95±1,849 5,95±1,849 -2,46 0,024* 5,37 – 6,53 

Sikap 26,0±5,109 27,50±5,277 -1,73 0,083 25,09 – 28,41 

Perilaku 2,05±0,945 2,05±0,945 -1,73 0,083 1,75 – 2,35  

*) p-value < 0,05 based on wilcoxon signed ranks test  n = jumlah responden 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji beda antara pengetahuan, sikap dan 

perilaku pengaturan makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 pada 

kelompok kontrol sesudah mendapatkan intervensi. Pada variabel 

pengetahuan tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah 

intervensi yaitu 5,95 dengan p-value 0,024 pada tingkat kepercayaan 95% 

antara 5,37 sampai 6,53. Untuk variabel sikap terdapat perbedaan skor sikap 

sebelum dan sesudah edukasi diet adalah 26,0 dan 27,50 dengan p-value 

0,083 pada tingkat kepercayaan 95% antara 25,09 sampai 28,41 dan pada 

variabel perilaku tidak terdapat perbedaan skor perilaku sebelum dan sesudah 

edukasi diet yaitu 2,05 dengan p-value 0,083 pada tingkat kepercayaan 95% 

antara 1,75 sampai 2,35. 
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c. Perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku pengaturan makan pada penderita 

DM tipe 2 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Tabel 4.6 Perbandingan Skor Rata-rata Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pengaturan 

Makan pada Penderita DM tipe 2 Sesudah dilakukan Edukasi Diet antara 

Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kendal 02 (n1=20) (n2=20) 

 

Variabel 

Kelompok 
Z-Test p value CI 95% 

Intervensi Kontrol 

Mean±SD Mean±SD    

Pengetahuan 8,70±1,17 5,95±1,84 -2,115 0,034* 5,91 – 6,89 

Sikap 31,65±5,76 27,50±5,27 -0,668 0,504 26,67 – 29,16 

Perilaku 2,45±0,82 2,05±0,945 -0,454 0,650 1,86 – 2,26 

*) p-value < 0,05 based on mann-whitney test   n = jumlah responden  

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata skor 

pengetahuan, sikap dan perilaku responden penderita diabetes melitus tipe 2 

antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah edukasi diet 

dengan perbedaan skor pengetahun pada kelompok intervensi dan kontrol 

adalah 8,70 dan 5,95. Tingkat kepercayaan 95% skor perbedaan pengetahuan 

pengaturan makan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah 

edukasi diet antara 5,91 sampai 6,89. Pada variabel sikap, terdapat perbedaan 

skor sikap antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah edukasi 

diet adalah 31,65 dan 27,50 dengan tingkat kepercayaan 95% skor perbedaan 

sikap antara 26,67 sampai 29,16. Pada variabel perilaku terdapat perbedaan 

skor perilaku antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah 

edukasi diet adalah 2,45 dan 2,05 pada tingkat kepercayaan antara 1,86 

sampai 2,26.                      

Hasil uji statistik menggunakan mann-whitney test bahwa terdapat 

perbedaan signifikan skor rata-rata pengetahuan pada kelompok        
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intervensi dan kelompok kontrol dengan p-value (0,034), sedangkan pada 

sikap dan perilaku antara kelompok intervensi maupun kelompok kontrol 

tidak terdapat perbedaan signifikan dengan p-value sikap (0,504) dan p-value 

perilaku (0,650). 

 

B. Pembahasan 

Bagian ini menyajikan tentang interpretasi hasil penelitian, diskusi hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan implikasi hasil penelitian terhadap 

praktik pelayanan keperawatan serta penelitian keperawatan. 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Hasil penelitian ini menunjukkan prosentase usia responden 

mayoritas berada pada rentang usia 40 – 60 tahun. Soegondo (2011) 

menjelaskan bahwa usia merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan seseorang. Di negara berkembang kebanyakan 

penderita diabetes melitus berusia antara 45 sampai 64 tahun, yang 

merupakan golongan usia yang masih sangat produktif. 

Mubarok (2007) dan Notoatmodjo (2003) mengemukakan bahwa 

usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan, yaitu dengan bertambahnya usia akan terjadi perubahan 

pada aspek fisik dan psikologis (mental) seseorang yang nantinya dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang cukup, 

selanjutnya akan dapat mengubah sikap maupun perilakunya. Penelitian 
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yang dilakukan oleh Febriyanti (2011) yang mengemukakan bahwa 

umur seseorang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, karena pada 

usia-usia yang cukup dewasa pola pikir seseorang akan meningkat. Pada 

usia ini akan lebih dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang 

di lingkungannya. Apabila dihubungkan usia dengan pengetahuan 

penderita diabetes melitus tentang diet/pengaturan makan, maka 

semakin bertambahnya usia, akan semakin banyak pengalaman yang 

dimiliki oleh penderita diabetes melitus, semakin banyak informasi yang 

diperoleh dan semakin memahami perlunya pengaturan makan untuk 

pencegahan komplikasi lebih lanjut.  

b. Jenis Kelamin  

Kartono (dalam Astuti, 2009) mengemukakan bahwa jenis 

kelamin merupakan kualitas yang menentukan individu itu laki-laki atau 

perempuan yang menyatakan bahwa perbedaan secara anatomis dan 

fisiologis pada manusia menyebabkan perbedaan struktur tingkah laku 

dan struktur aktivitas antara pria dan wanita. Pada penelitian ini, 

karakteristik sosio-demografi responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan. Perilaku kesehatan antara laki-laki dan perempuan 

dijelaskan oleh Kozier (dalam Darusman, 2009) pada umumnya wanita 

lebih memperhatikan dan peduli pada kesehatan mereka dan lebih sering 

menjalani pengobatan dibandingkan laki-laki. 
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Hawk (2005) mengemukakan bahwa jenis kelamin merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, 

termasuk dalam mengatur pola makan. Wanita lebih sering 

menggunakan fasilitas kesehatan daripada laki-laki, dan perempuan 

lebih berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan. Glasgow (WHO, 

2003) berpendapat bahwa laki-laki dinilai memiliki tingkat kepatuhan 

yang lebih rendah dalam hal diet dibandingkan dengan perempuan.  

c. Pendidikan 

Pendidikan responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah 

pendidikan dasar SMP – SMA. Tingginya jumlah responden pada 

tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di 

Indonesia sudah jauh lebih baik. Orang dengan tingkat pendidikan 

tinggi biasanya akan memiliki banyak pengetahuan tentang kesehatan,  

dengan adanya pengetahuan tersebut, orang akan memiliki kesadaran 

dalam menjaga kesehatannya (Irawan, 2010). Penelitian yang dilakukan 

Sutrisno (2011) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin 

tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah pula dalam 

menerima informasi yang pada akhirnya makin banyak pula 

pengetahuan yang mereka miliki. Sebaliknya jika pendidikan rendah, 

maka akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Hal ini 

sejalan dengan ungkapan Azwar (2005) yang mengemukakan bahwa 
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semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan cenderung 

untuk berperilaku positif karena pendidikan yang diperoleh dapat 

meletakkan dasar-dasar pemahaman dan perilaku dalam diri seseorang.  

Paplia, dkk (2009) mengatakan bahwa orang-orang yang 

berpendidikan lebih baik dan lebih berkecukupan memiliki pola makan 

yang lebih sehat dan layanan kesehatan yang bersifat pencegahan dan 

perawatan medis yang lebih baik. Notoatmodjo (2003) berpendapat 

semakin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut 

menerima informasi. Supariasa (dalam Darbiyono, 2011) juga 

mengemukakan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi 

kemampuan penerimaan informasi tentang gizi, sehingga bisa 

diharapkan dia mampu bersikap dan bertindak mengikuti norma-norma 

gizi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yusra (2011) mengatakan bahwa 

tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

mencari perawatan dan pengobatan penyakit yang dideritanya, serta 

memilih dan memutuskan tindakan terapi yang akan dijalani untuk 

mengatasi masalah kesehatannya.Tingkat pengetahuan yang kurang 

merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam perilaku 

kesehatan karena mereka yang mempunyai pengetahuan rendah 

cenderung sulit untuk mengikuti anjuran dari petugas. Sutanegoro dan 

Suastika dalam Gultom (2011) mengatakan bahwa pendidikan 

merupakan dasar utama untuk keberhasilan pengobatan. Hal yang sama 
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juga diungkapkan oleh Utomo (2011) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi keberhasilan dalam 

pengobatan diabetes melitus. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi 

kemampuan seseorang dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan 

(Notoatmodjo, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Delamater (2006) 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan secara langsung 

dengan kepatuhan pasien diabetes melitus terutama diet. Tingkat 

pengetahuan yang kurang merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penghambat dalam perilaku kepatuhan kesehatan karena mereka yang 

memiliki pengetahuan yang rendah cenderung sulit untuk mengikuti 

anjuran dari petugas kesehatan.  

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi 

perilaku penderita diabetes melitus dalam melakukan penatalaksanaan 

diabetes melitus, memilih atau memutuskan tindakan yang akan 

dilakukan dalam mempertahankan status kesehatannya. Pendidikan 

yang baik akan menghasilkan perilaku positif sehingga lebih terbuka 

dan obyektif dalam menerima informasi, khususnya informasi tentang 

penatalaksanaan diabetes melitus yang terkait dengan pengaturan 

makan / diet pada penderita diabetes melitus. 

d. Pekerjaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar  

responden tidak bekerja (sebagai ibu rumah tangga dan pensiunan). 

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Diani, N (2013) menunjukkan bahwa mayoritas 

penderita diabetes melitus masih bekerja, hal ini dikaitkan dengan 

aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas merupakan salah satu dari pilar 

manajemen diabetes melitus yang dapat berkontribusi dalam 

pengelolaan diabetes melitus dan mencegah terjadinya komplikasi. 

Hasil penelitian Arifin (2011) menunjukkan bahwa responden 

yang tidak bekerja beresiko 1,6 kali mengalami komplikasi dibanding 

responden yang bekerja. Hal ini juga dikaitkan dengan aktivitas yang 

dilakukan klien dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan 

oleh penderita diabetes melitus meningkatkan penggunaan energi di 

dalam tubuh sehingga mampu menurunkan kadar gula darah. Mubarok 

(2007) mengemukakan bahwa pekerjaan menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan, dimana lingkungan pekerjaan dapat 

menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

e. Penghasilan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpenghasilan  ≥ 1.400.000, hal ini menunjukkan tingkat penghasilan 

responden mayoritas baik, karena jumlah pendapatan ini lebih dari 

sama dengan upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten Kendal yaitu sebesar Rp. 1.400.000. Pendapatan yang 

kurang akan berdampak pada pencarian upaya pengobatan yang kurang 

maksimal, dan berakibat pada akses informasi tentang diabetes melitus 
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yang kurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rantung (2013) yang 

menyatakan bahwa kemampuan penderita diabetes melitus dalam 

menjalankan penatalaksanaan diabetes terhadap upaya meningkatkan 

pemantauan metabolik tidak dipengaruhi oleh penghasilan. Responden 

yang mampu tentu saja tidak menjadi masalah dalam melakukan 

pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri di rumah sakit atau 

pelayanan kesehatan lainnya, sedangkan bagi responden yang memiliki 

penghasilan rendah, dapat menjalankan penatalaksanaan diabetes 

melitus dengan melakukan pemantauan kadar glukosa darah 

menggunkaan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh 

pemerintah (jaminan kesehatan).  

Pada penelitian ini mengemukakan bahwa penghasilan dapat pula 

dihubungkan dengan kemampuan responden dalam pengelolaan diet 

diabetes melitus. Responden dengan penghasilan baik kemungkinan 

untuk dapat menyediakan bahan makanan yang sesuai dengan standar 

diet DM akan lebih mudah dan bervariasi dibandingkan dengan 

responden dengan penghasilan kurang. Pada responden dengan 

penghasilan kurang sebenarnya juga dapat melakukan modifikasi diet 

menu makanan supaya tidak merasa bosan dengan tetap memperhatikan 

kebutuhan kalori dan zat gizi dari makanan tersebut.   

f. Lama menderita DM 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama menderita diabetes 

melitus mayoritas adalah < 5 tahun. Menurut Webster’s Ninth New 
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Collegiate Dictionary (1991) pengalaman adalah pengetahuan atau 

keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam 

suatu peristiwa dan aktivitas nyata yang bersifat lahiriah (sensation) 

ataupun bathiniah (reflection). Pengalaman dalam penelitian ini adalah 

pengalaman (lamanya) pasien menderita diabetes melitus.  

Berdasarkan hasil penelitian Isonah (2009) dalam Suswati (2012) 

menjelaskan bahwa klien yang mengalami DM lebih lama dapat 

mempelajari perilaku self care diabetes berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh selama menjalani penyakitnya sehingga klien lebih 

memahami tentang hal-hal terbaik yang harus dilakukannya untuk 

memperoleh status kesehatannya. Notoatmodjo (2003) mengatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah 

pengalaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa lama menderita 

diabetes melitus pada responden mayoritas adalah < 5 tahun dan 

sebagian besar responden memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku 

yang kurang sebelum dilakukan edukasi diet. Terkait dengan 

pengetahuan yang dipengaruhi oleh pengalaman, peneliti belum 

menemukan beberapa prosentase kontribusi pengalaman dalam 

mempengaruhi pengetahuan. Pengalaman yang sudah diperoleh dapat 

memperluas pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi juga 

pengetahuannya (Arikunto dan Suhartini, 1997; Notoatmodjo, 2003). 
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g. Edukasi sebelumnya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

belum pernah mendapatkan edukasi penatalaksanaan diet diabetes 

melitus secara terstruktur. Berdasarkan pernyataan penderita diabetes 

melitus di Puskesmas Kendal 02, edukasi diet secara intensif di 

Puskesmas dilakukan dalam bentuk konseling gizi dan hanya diberikan 

pada mereka yang mempunyai masalah dengan kesehatan nya terutama 

yang berkaitan dengan diet, misalnya edukasi diberikan pada penderita 

diabetes melitus yang mengalami peningkatan atau penurunan berat 

badan melebihi normal/kurang dari normal saja, sehingga tidak semua 

penderita diabetes mendapatkan edukasi / konseling diet secara intensif. 

Edukasi diabetes adalah pendidikan dan pelatihan mengenai 

pengetahuan dan ketrampilan bagi penderita diabetes 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). Funnell 

et al (2012) mengemukakan bahwa program edukasi penderita diabetes 

melitus merupakan proses pendidikan kesehatan yang dilakukan secara 

terus menerus untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan yang diperlukan untuk perawatan mandiri diabetes. Edukasi 

juga merupakan upaya penambahan pengetahuan baru, sikap dan 
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keterampilan melalui penguatan praktik dan pengalaman tertentu 

(Notoatmodjo, 2007; Potter & Perry, 2009; Smeltzer & Bare, 2008). 

Dalam edukasi, perawat memberikan informasi kepada klien yang 

membutuhkan perawatan diri untuk memastikan kontinuitas pelayanan 

dari rumah sakit ke rumah (Falvo, 2004; Potter & Perry, 2009). Peran 

perawat sebagai edukator dimana pembelajaran merupakan health 

education yang berhubungan dengan semua tahap kesehatan dan tingkat 

pencegahan. 

2. Efektivitas Edukasi Diet Terhadap Pengetahuan Pengaturan Makan 

pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. 

 Edukasi pada penelitian ini berfokus pada diet/pengaturan makan 

pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang meliputi pengetahuan tentang 

jumlah, jenis dan jadwal makan atau dikenal dengan istilah 3J. Hasil 

penelitian yang disajikan dalam diagram 4.3 menunjukkan bahwa pada 

kelompok intervensi terjadi peningkatan pengetahuan yang baik sebesar 

70% sesudah dilakukan intervensi edukasi, sedangkan pada diagram 4.4 

juga menunjukkan adanya peningkatan prosentase pengetahuan pada 

kelompok kontrol sebesar 5% setelah dilakukan intervensi oleh pihak 

Puskesmas. Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan 

edukasi diet pada kelompok intervensi dengan p value = 0,000, sedangkan 

pada tabel 4.5 menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah  dilakukan  intervensi pada kelompok  kontrol  dengan 
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p value = 0,024. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan secara signifikan skor rata-rata pengetahuan antara  kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol dengan p value = 0,034. 

Penelitian ini mengemukakan bahwa edukasi diet dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang pengaturan makan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Kendal 02. Terjadinya 

peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang pengaturan makan pada 

kelompok intervensi penderita diabetes melitus tipe 2 ini dapat 

dipengaruhi oleh karakteristik responden yaitu tingkat pendidikan yang 

didominasi oleh tingkat pendidikan SMP 90% responden dan Perguruan 

Tinggi 10% responden, edukasi tentang penatalaksanaan diet diabetes 

melitus yang pernah didapatkan oleh penderita diabetes melitus 

sebelumnya dan umur responden yang didominasi umur 40-60 tahun. 

Umur menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

karena menurut Mubarok (2007) dengan bertambahnya umur seseorang 

akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental), dalam 

hal ini pengetahuan responden tentang penatalaksanaan diet diabetes 

melitus.  

Keberhasilan pelaksanaan edukasi diet juga dapat disebabkan 

karena kelompok intervensi telah diberikan edukasi terstruktur tentang 

pengaturan makan pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang dilakukan 

sebanyak 4 kali pertemuan, setiap pertemuan 60 menit, dengan materi 

yang berbeda, yang dilakukan dengan menggunakan metode edukasi 
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kelompok dengan ceramah sehingga lebih sering berdiskusi saat 

pelaksanaan edukasi antara responden dengan peneliti. Hal ini juga 

dibuktikan dengan jawaban skor pengetahuan responden yang mengalami 

peningkatan setelah diberikan edukasi. Berdasarkan systematic review 

yang dilakukan oleh Norris et al., (2011) menemukan bahwa adanya 

dampak yang berbeda antara pendidikan yang dilakukan secara 

kelompok dan secara individu terutama yang terkait dengan pengontrolan 

diet dan aktivitas fisik dinilai lebih baik pada pendekatan kelompok. 

Semua studi yang membandingkan pemberian program edukasi 

secara individu dan secara kelompok menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang jelas dalam hasil penelitian, namun beberapa data 

mendukung hipotesis bahwa program edukasi yang dilakukan dengan 

kelompok biayanya lebih murah, kepuasan pasien lebih besar, dan sedikit 

lebih efektif untuk perubahan perilaku dan gaya hidup seperti diet dan 

aktivitas fisik (Apriani dkk, 2013). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vatankhah, dkk (2009) yang menyatakan bahwa edukasi 

pada penderita dengan diabetes melitus lebih efektif dilakukan dengan 

bertatap muka langsung face-to-face selama 20 menit. Dalam 

penelitiannya ia menemukan penderita dengan diabetes melitus tipe 2 

yang dilakukan edukasi secara face-to-face lebih terdapat peningkatan 

pengetahuan dan praktek tentang perawatan kaki diabetik. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode edukasi kelompok dengan 

ceramah serta pemberian booklet tentang pengaturan makan pada 
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penderita diabetes melitus tipe 2. Penggunaan media yang tepat dalam 

sebuah edukasi merupakan salah satu faktor yang dapat menunjuang 

keberhasilan edukasi tersebut. Penggunaan media yang berupa booklet 

pada pelaksanaan edukasi ini dapat mendukung responden dalam 

menerima pengetahuan yang diberikan oleh peneliti karena booklet 

mempunyai kelebihan, yaitu : dapat disimpan untuk dibaca berulang-

ulang, informasi yang disampaikan dalam booklet dapat lebih terperinci 

dan jelas sehingga lebih banyak hal yang bisa diulas tentang informasi 

yang disampaikan, desain cetak dan ilustrasi dapat dibuat semenarik 

mungkin (Sayoga, 2002). 

 Intervensi edukasi yang dilakukan pada penelitian ini dapat 

memberikan hasil peningkatan pengetahuan yang lebih baik sesudah 

diberikan edukasi daripada sebelum dilakukan edukasi. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Khartini Khaluku (2012) dimana hasil 

penelitiannya adalah terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 42,3% 

setelah dilakukan pendampingan gizi dan memberikan kontribusi untuk 

GDS terkendali sebesar 48,2% (Kaluku, 2012). Hasil penelitian yang 

sama dari Mubarti, dkk (2013) yang menyatakan bahwa edukasi gizi 

berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan secara berkala pada 

penderita diabetes melitus dengan nilai p = 0,031 (Mubarti dkk, 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati, et al (2013) juga 

mengemukakan hal yang sama, yaitu penelitian yang menggunakan 

desain kuasi eksperimen dengan 7 minggu program supportive 
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developmental nursing, dihasilkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan/edukasi. Program 

ini berguna untuk meningkatkan perawatan diri penderita diabetes 

melitus. Penelitian yang dilakukan Narsi, et al (2004) dengan metode 

komparatif untuk membandingkan sebelum dan sesudah program edukasi 

dengan jumlah sampel 43 pasien selama 4 bulan didapatkan hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan berhubungan dengan kognitif, emosi 

& motivasi berhubungan dengan perawatan diri sebelum dan setelah 

dilakukan dilakukan pendidikan kesehatan. Program edukasi telah 

meningkatkan kognitif, emosi dan motivasi sehingga berkontribusi lebih 

baik dalam melakukan perawatan diri. 

Terjadinya peningkatan pengetahuan tentang pengaturan makan 

pada beberapa penderita diabetes melitus tipe 2 pada kelompok kontrol 

ini kemungkinan dikarenakan pada kelompok kontrol sudah pernah 

diberikan edukasi sebelumnya oleh pihak Puskesmas, meskipun materi 

edukasinya berbeda dengan yang disampaikan oleh peneliti, selain itu 

kemungkinan dikarenakan mereka memperoleh informasi dari pihak lain 

misalnya tenaga kesehatan selain yang ada di Puskesmas, mendapatkan 

informasi dengan membaca buku, majalah ataupun menonton televisi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa terdapat perbedaan secara 

signifikan skor rata-rata pengetahuan antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol setelah diberikan edukasi. Perbedaan pengetahuan 

yang tidak signifikan ini kemungkinan ada beberapa faktor yang 
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mempengaruhi pengetahuan, diantaranya kekurangan informasi. 

Pemberian informasi melalui pendidikan kesehatan / edukasi akan dapat 

meningkatkan pengetahuan, selanjutnya akan menimbulkan kesadaran 

dan akhirnya seseorang akan bersikap dan berperilaku (melakukan 

praktek) sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, meskipun 

memerlukan waktu yang lama (Irmayanti, 2007). Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah pekerjaan, dimana 

pekerjaan responden yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga 

kemungkinan untuk memperoleh akses pengetahuan lebih sedikit 

daripada ibu yang masih bekerja secara aktif. Faktor umur yang sebagian 

besar responden berumur 40-60 tahun, dimana dengan bertambahnya 

umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis 

yang nantinya dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Faktor lain 

adalah minat, pengalaman yang diperoleh, faktor kebudayaan dan 

informasi tentang diet yang diperoleh antara satu orang dengan yang 

lainnya kemungkinan bisa berbeda sehingga dapat mempengaruhi 

pengetahuan. 

Penderita diabetes melitus yang mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang diabetes, kemudian selanjutnya mengubah perilakunya, 

akan dapat mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga dapat hidup 

lebih lama (Prihatin, 2008). Almaitser menjelaskan bahwa pengetahuan 

merupakan pencapaian pada status gizi yang baik dan sangat penting 

artinya bagi kesehatan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Setiap 
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individu memiliki pola makan yang mengandung zat gizi yang dapat 

digunakan oleh tubuh. Pengetahuan gizi dapat memegang peranan 

penting terhadap tata cara penggunaan pangan dengan baik sehingga 

akan mencapai kebutuhan gizi yang seimbang. Tingkat pengetahuan gizi 

ini akan dapat menentukan perilaku seesorang untuk memperbaiki pola 

konsumsi makanan yang umumnya dipandang lebih baik dan dapat 

diberikan sedini mungkin (Almatsier, 2004). 

Prinsip pengaturan diit pada penderita diabetes melitus hampir 

sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-

masing individu. Kebutuhan kalori biasanya dihitung berdasarkan berat 

badan, jenis kelamin, umur, dan aktivitas fisik penderita diabetes melitus 

yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai atau mempertahankan 

berat badan ideal. Jika modifikasi diet diaplikasikan secara benar, dapat 

mengontrol glukosa darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 

(Perkeni, 2006). Pemberian edukasi diet pada penderita diabetes melitus 

tipe 2 merupakan salah satu tindakan preventif mandiri yang dilakukan 

oleh perawat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

penderita diabetes melitus, karena peran perawat salah satunya adalah 

sebagai educator yang memberikan pendidikan kesehatan kepada 

pasiennya (Potter & Perry, 2009). Perawat sebagai penyedia layanan 

kesehatan, sangat penting mengetahui tentang penyakit diabetes melitus 

dan pengaturan makan/diet yang akan diajarkan kepada penderita 
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diabetes melitus dalam bentuk edukasi guna menentukan tujuan bersama 

pasien serta keluarga dalam memberikan tindakan khusus untuk 

mengajarkan dan mengkaji secara individu dalam mempertahankan atau 

memulihkan kembali kondisi pasien secara optimal serta mengevaluasi 

kesinambungan asuhan keperawatan (Pemila, 2009). 

Edukasi pada pasien merupakan salah satu pilar penting dalam 

pengelolaan diabetes melitus untuk mengoptimalkan terapi pengobatan. 

Jika edukasi dapat dijalankan secara efektif, dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pengelolaan pasien terhadap penyakitnya. Perkeni 

(2009) menyatakan bahwa pemberian edukasi merupakan salah satu 

upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan penderita diabetes melitus. Pengetahuan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kurangnya 

pengetahuan dapat mempengaruhi pada tindakan yang dilakukan. 

Berdasarkan penelitian dari Rogers yang dikutip oleh Notoatmodjo 

(2007) mengemukakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku 

seseorang. Pengetahuan penderita tentang diabetes melitus merupakan 

sarana yang dapat membantu penderita menjalankan penanganan diabetes 

selama hidupnya sehingga semakin baik penderita mengerti tentang 

penyakitnya, semakin mengerti bagaimana harus berperilaku dalam 

penanganan penyakitnya (Waspadji, 2004). 
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3. Efektivitas Edukasi Diet Terhadap Sikap Pengaturan Makan pada 

Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. 

Hasil penelitian yang disajikan dalam diagram 4.3 menunjukkan 

bahwa pada kelompok intervensi terjadi peningkatan sikap yang baik 

sebesar 40% sesudah dilakukan edukasi diet, sedangkan pada diagram 4.4 

juga menunjukkan adanya peningkatan persentase sikap yang baik pada 

kelompok kontrol sebesar 15% setelah dilakukan edukasi diet. 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap yang 

signifikan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet pada kelompok 

intervensi dengan p value = 0,005, sedangkan pada tabel 4.5 

menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan sikap yang signifikan 

setelah dilakukan edukasi diet pada kelompok kontrol dengan p value = 

0,083. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan skor rata-rata sikap antara  kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol dengan p value = 0,504. Hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya peningkatan skor sikap yang baik setelah 

edukasi diet pada penderita diabetes melitus tipe 2, hal ini berarti bahwa 

edukasi diet dapat meningkatkan sikap yang baik pada penderita diabetes 

melitus tipe 2.  

Perbedaan yang tidak signifikan antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol kemungkinan dapat dikarenakan kedua kelompok 

tersebut mempunyai karakteristik yang sama, yaitu penderita diabetes 

melitus tipe 2 yang rutin mengikuti kegiatan prolanis/rutin berkunjung di 
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Puskesmas kendal 02 dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMP 

sebesar 90% dan Perguruan Tinggi sebesar 10%. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa sikap dipengaruhi pula oleh pendidikan, pada 

umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin baik 

pula sikapnya, biasanya makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi dan memahami sesuatu (Lestari, 

2013). 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).  

Faktor karakteristik yang lain yaitu sebagian besar responden 

berusia 40-60 tahun, dimana dengan kematangan usia seseorang dapat 
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mempengaruhi psikologis seseorang yang akhirnya dapat mempengaruhi 

perubahan sikap yang lebih baik. Frekuensi kunjungan penderita diabetes 

melitus ke Puskesmas Kendal 2 yang rutin menjadikan penderita diabetes 

melitus mendapatkan informasi tentang penyakit dan penatalaksanaan 

farmakologis maupun non farmakologis sehingga hal itu dapat 

mempengaruhi perubahan sikap yang lebih baik. Alasan lain dapat 

dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya 

adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, 

media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama dan pengaruh 

faktor emosional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan sikap yang 

baik pada responden setelah diberikan edukasi diet. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan 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-value = 0,000) 

dan tidak ada pengaruh edukasi terhadap pengontrolan kadar gula darah 

pada penderita dibetes melitus tipe 2 dengan nilai (p-value = 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. 

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lestari (2013) tidak 

sejalan dengan penelitian ini, dimana hasil penelitiannya diperoleh bahwa 
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tidak terdapat peningkatan sikap setelah edukasi gizi pada responden, hal 

ini dijelaskan bahwa responden yang bersikap positif terhadap edukasi 

penanganan diabetes melitus sebanyak 12 orang (41,4%) dan yang negatif 

sebanyak 17 orang (58,6%). Sikap tidak dibawa individu sejak lahir, 

tetapi sikap dapat dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman 

individu sepanjang perkembangan selama hidupnya. Pembentukan sikap 

dipengaruhi oleh faktor eksternal (pengalaman, situasi, norma, hambatan 

dan pendorong) dan internal (fisiologis, psikologis, dan motif) (Lestari, 

2013).  

Terjadinya peningkatan sikap pada penderita diabetes melitus tipe 2 

ini karena dengan informasi dari pemberian edukasi akan dapat 

meningkatkan pengetahuan yang belum pernah didapat oleh pasien 

tersebut, sehingga intervensi edukasi diet tentang pengaturan makan 

dianjurkan untuk diprogramkan dalam penanganan diabetes melitus tipe 2 

khususnya di Puskesmas. Tujuan dari pemberian edukasi ini adalah untuk 

lebih meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap yang baik pada 

penderita diabetes melitus tipe 2, dan intervensi edukasi diet ini sebaiknya 

dilakukan lebih dari satu kali serta dengan menggunakan bantuan leaflet, 

booklet, modul maupun perencanaan menu diet pada masing-masing 

penderita diabetes melitus tipe 2 akan semakin membantu dalam 

penanganan penyakit yang diderita penderita tersebut.  
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4. Efektivitas Edukasi Diet Terhadap Perilaku Pengaturan Makan pada 

Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 

Hasil penelitian yang disajikan dalam diagram 4.3 menunjukkan 

bahwa pada kelompok intervensi terjadi peningkatan perilaku yang baik 

sebesar 45% sesudah dilakukan edukasi diet, sedangkan pada diagram 4.4 

juga menunjukkan adanya peningkatan persentase perilaku yang baik 

pada kelompok kontrol sebesar 15% setelah dilakukan edukasi diet. 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku 

yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi diet pada 

kelompok intervensi dengan p value = 0,003, sedangkan pada tabel 4.5 

menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku yang 

signifikan setelah dilakukan edukasi diet pada kelompok kontrol dengan p 

value = 0,083. Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan skor rata-rata perilaku antara kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol dengan p value = 0,650. 

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa edukasi diet mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengaturan makan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 karena edukasi merupakan proses 

interaktif yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran dan merupakan 

upaya menambah pengetahuan baru, sikap, serta keterampilan melalui 

penguatan praktik dan pengalaman tertentu (Potter & Perry, 2009). Data 

di lapangan menunjukkan bahwa perilaku penderita diabetes melitus tipe 

2 dengan kategori baik karena adanya informasi formal maupun non 
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formal mengenai diet diabetes melitus. Upaya untuk merubah perilaku 

dari tidak baik menjadi baik, salah satunya dapat dilakukan dengan 

pemberian edukasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai 

informasi / pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penderita 

diabetes melitus.  

Diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup 

dan perilaku telah terbentuk dengan mapan. Keberhasilan dalam 

pengelolaan mandiri diabetes memerlukan partisipasi aktif penderita, 

keluarga dan masyarakat. Tim kesehatan mendampingi pasien dalam 

menuju perubahan perilaku, sehingga untuk mencapai keberhasilan 

perubahan perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif, 

pengembangan dan keterampilan. 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). 

Hal ini terkait dengan 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 
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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). 

Penelitian ini menunjukkan hasil uji statistik menggunakan mann-

whitney test bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan skor rata-

rata perilaku antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah 

diberikan edukasi, hal ini kemungkinan disebabkan instrumen yang 

digunakan belum mewakili keadaan responden. Instrumen pada 

penelitian ini menggunakan form Food Recall 1x24 yang mana memiliki 

kelemahan yaitu keakuratannya bergantung pada kemampuan kognitif 

pasien dan kejujurannya, serta ketepatan metode ini sangat bergantung 

pada daya ingat responden. Banyaknya responden yang harus diedukasi 

dan diamati secara berkala dan kontinyu, sehingga membutuhkan banyak 

anggota tim peneliti/asisten peneliti untuk memberikan edukasi. Hal lain 

karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap diantaranya 

adalah faktor predisposisi yang mencakup pengetahuan dan sikap 

penderita diabetes melitus terhadap pengelolaan gizi, tingkat pendidikan 

yang sebagian besar adalah SMP 90% dan Perguruan Tinggi 10%, 

tingkat sosial ekonomi  sebagian besar penderita berada pada tingkat 

ekonomi yang baik yaitu diatas UMR (>Rp. 1.400.000), dimana dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih baik 



121 
 

 
 

dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

responden dalam pengelolaan diet menjadi lebih baik pula. Ketersediaan 

sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan misalnya makanan bergizi, 

sikap dan perilaku petugas kesehatan, tokoh masyarakat yang baik juga 

dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku menjadi lebih baik. 

Hasil dari penelitian ini masih terdapat perilaku tidak baik pada 

penderita diabetes melitus pada kelompok intervensi setelah dilakukan 

edukasi yaitu sebanyak 7 (35%) responden, hal ini dibuktikan dengan 

jawaban yang diberikan responden pada saat mengisi kuesioner maupun 

wawancara menggunakan Form Food Recall 1x24 jam, masih ada 

beberapa responden yang makan tidak sesuai dengan jumlah yang 

dianjurkan dengan mengurangi jumlah asupan kalori yang sudah dihitung 

sesuai dengan kebutuhannya, selain itu juga ada beberapa responden 

yang belum bisa mematuhi jadwal makan sesuai anjuran dari petugas 

kesehatan, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden masih ada yang 

makan pagi diatas jam 10, jarak antara makan besar dengan makanan 

selingan kurang dari atau lebih dari 3 jam, makan besar hanya 2 kali 

makan, yaitu makan pagi dan makan sore saja.  

Edukasi kesehatan yang dilakukan pada penelitian ini salah satunya 

bertujuan untuk merubah perilaku penderita diabetes melitus dari 

perilaku tidak baik ke perilaku baik. Hasil konsesus Perkeni (2011) 

menyatakan bahwa perilaku pasien yang diharapkan adalah mengikuti 

pola makan sehat, meningkatkan kegiatan jasmani, menggunakan obat 
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diabetes dan obat-obatan dalam keadaan khusus secara aman dan teratur, 

melakukan pemantauan gula darah mandiri dan memanfaatkan data yang 

ada, melakukan perawatan kaki secara berkala, memiliki kemampuan 

untuk mengenal dan memahami keadaan sakit akut yang tepat, 

mempunyai ketrampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mampu 

mamanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Perilaku 

pengaturan makan / diet pada penderita diabetes melitus sangat 

dianjurkan untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati 

normal, mencapai kadar serum lipid yang optimal, dan menangani 

kompliaksi akut serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan 

(Sukardji, 2009). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karukurt et al (2012) 

yang bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan dibetes terhadap 

perilaku perawatan diri pada penderita diabetes melitus yang menyatakan 

bahwa terdapat efek positif terhadap aktivitas perawatan diri penderita 

setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Hasil penelitian yang sama oleh 

Hariono (2008) yang megemukakan bahwa pendidikan kesehatan tentang 

pengendalian kadar gula darah melalui konseling kelompok dan booklet, 

dan melalui konseling individu dan booklet setara dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengendalian kadar gula darah, 

dan menurunkan kadar gula darah pasien DM tipe 2. Pada hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan, 

sikap dan perilaku dalam pengendalian kadar gula darah, dan 
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menurunkan kadar gula darah pasien DM tipe 2 secara bermakna pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, dan tidak terdapat 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap 

peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengendalian kadar 

gula darah, dan menurunkan kadar gula darah pasien DM tipe 2 yang 

diberi pendidikan kesehatan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kravitz yang 

menyatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan penderita diabetes melitus 

terhadap program modifikasi diet ternyata masih tinggi. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penderita diabetes melitus tipe 

2 terhadap modifikasi diet berkisar antara 30 – 87%, begitu pula dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Hernandez – Ronquillo juga 

dilaporkan hanya sebesar 38% responden yang patuh mengikuti program 

modifikasi diet (Hernandez – Ronquillo, dkk., 2003 dalam Sucipto 2014). 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mengakibatkan hasilnya belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tidak semua populasi penderita diabetes melitus mempunyai 

kesempatan yang sama, karena dalam penelitian ini hanya melibatkan 

penderita diabetes melitus yang aktif mengikuti program prolanis saja 

tanpa mengikutsertakan penderita diabetes melitus dari pasien umum 

yang tidak mengikuti prolanis. 
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2. Peneliti tidak dapat mengontrol tempat penelitian, karena kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol tinggal di wilayah yang sama, sehingga 

bisa terjadi interaksi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

setelah dilakukan edukasi. 

3. Banyaknya responden yang harus diedukasi, sehingga membutuhkan 

banyak anggota tim peneliti/asisten peneliti untuk memberikan edukasi. 

Situasi ini menjadikan bervariasinya tingkat interpretasi data yang 

diperoleh, sehingga tidak menutup kemungkinan data yang diperoleh 

menjadi bias. 

4. Durasi penelitian ini juga pendek, hanya 2 minggu sehingga 

pengetahuan, sikap dan perilaku responden dalam penelitian ini masih 

cenderung baik. 

5. Kelemahan metode Food Recall 1 x 24 jam ini keakuratannya 

bergantung pada kemampuan kognitif pasien dan kejujurannya, serta 

ketepatan metode ini sangat bergantung pada daya ingat responden. 


