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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket:     diteliti 

    tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh penerapan HAPA (Health Action Process Approach) 
terhadap peningkatan kepatuhan diet pada DM tipe 2. 

 

Action planning : 
membentuk rencana 
rinci untuk program 
diet dengan KASET 
(Kalender Sehat) 

 Kepatuhan diet meningkat 
 Gula darah terkontrol 
 Komplikasi dapat dicegah 

Task self-efficacy: 
Kemampuan pasien untuk 
patuh pada diet yang 
dianjurkan  
 

Penurunan tingkat kepatuhan diet DM 

Outcome expectancies: 
Pasien harus percaya pada 
kemampuan drinya untuk 
melakukan tindakan yang 
diinginkan 
 

Risk perception : 
Pasien akan berfikir 
dampak positif & negatif  
apabila tidak patuh pada 
diet 
 

Intention 
Pasien memiliki tekad yang bulat untuk 
meningkatkan kepatuhan diet 
 

Maintenance self-
efficacy 
Pasien yakin akan 
mampu menghadapi 
segala macam 
hambatan yang timbul 
selama masa 
pemeliharaan 
kepatuhan diet 

Barrier & 
Resource
s e.g 
Social 
Support 

Coping planning : 
memikirkan segala 
hambatan yang datang 
saat menjalani program 
diet & menyiapkan cara 
untuk mengatasinya Recovery self-efficacy 

Pasien DM mampu 
kembali ke jalur 
perbaikan perilaku 
(kembali patuh) setelah 
keluar dari perilaku 
yang diharapkan 

ACTION 
Pasien menjalankan diet sesuai 3J 
dengan kepatuhan yang tinggi yaitu 
tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlah 
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Bagan tersebut menjelaskan mekanisme upaya meningkatkan kepatuhan diet 

pada pasien DM tipe 2 dengan menerapkan HAPA (Health Action Process 

Approach). Diet adalah terapi utama pada DM, maka setiap pasien semestinya 

mempunyai sikap yang positif (mendukung) terhadap diet agar tidak terjadi 

komplikasi, baik akut maupun kronis. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan diet, 

maka diperlukan pembentukan perilaku kesehatan. Menurut Health Action Process 

Approach Theory (HAPA), intensi dibentuk dari beberapa komponen yaitu :task 

self-efficacy, outcome expectancies, risk perception yang ketiga hal ini termasuk 

dalam motivation phase. Setelah seseorang sudah melalui motivational phase untuk 

membentuk intensi, maka selanjutnya niat baik tersebut harus diubah menjadi 

petunjuk rinci yang ada pada volition phase (tahap kemauan) atau post intentional 

yaitu berupa planning (perencanaan) tentang cara melakukan action (tindakan). 

Setelah action (tindakan) dimulai, maka juga perlu dipertahankan (maintenance). 

Serta harus memiliki recovery self-efficacy untuk bisa mengantisipasi segala 

hambatan saat melakukan perilaku yang diharapkan (Schwarzer, 1992).  

Pada pasien DM tipe 2 dalam meningkatkan kepatuhan terhadap diet, maka 

hal yang harus dibentuk adalah intense (niat), melalui motivational phase (tahap 

motivasi). Pasien harus termotivasi untuk mencegah komplikasi DM  dengan 

mematuhi diet. Tahap motivasi ini dibentuk melalui 3 hal yaitu task self-efficacy: 

kemampuan pasien untuk patuh pada diet yang dianjurkan, outcome expectancies 

(pasien mengetahui hasil yang diharapkan): kepatuhan diet meningkat, gula darah 

terkontrol, komplikasi dapat dicegah, dan risk perception: dimana pasien akan 

berfikir dampak positif & negatif  apabila tidak patuh pada diet. Semua hal ini akan 

membentuk intense (niat) : dimana pasien memiliki tekad yang bulat untuk 
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meningkatkan kepatuhan diet. Selanjutnya niat baik tersebut harus diubah menjadi 

petunjuk rinci yang ada pada volition phase (tahap kemauan) atau post intentional 

yaitu berupa planning (perencanaan) : membentuk rencana rinci untuk program diet 

dengan kalender sehat (kaset). Setelah itu, action (tindakan) :  dimana pasien 

menjalankan diet sesuai 3J dengan kepatuhan yang tinggi. Setelah action dimulai, 

maka juga perlu dipertahankan (maintenance) : dimana pasien yakin akan mampu 

menghadapi segala macam hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan 

kepatuhan diet. Serta harus memiliki recovery self-efficacy: dimana pasien DM 

mampu kembali ke jalur perbaikan perilaku (kembali patuh) setelah keluar dari 

perilaku yang diharapkan. Sehingga melalui serangkaian mekanisme ini, maka 

kepatuhan diet pada pasien diabetes tipe 2 secara otomatis akan dapat ditingkatkan 

dan dipertahankan. 

3.2  Hipotesis Penelitian 

H1 : Ada pengaruh penerapan HAPA terhadap peningkatan kepatuhan diet 

pada DM tipe 2  di Puskesmas Lidah Kulon Surabaya 
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