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RINGKASAN 

 

Pengaruh Latihan Mindfulness-based on Eating dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory  (SCT) terhadap Self-Efficacy, Kepatuhan Diet dan Kadar 

Glukosa Darah pada Diabetes Melitus Tipe 2 

 

Oleh: Sylvi Harmiardillah 

 

Diabetes melitus (DM) termasuk penyakit metabolik yang bersifat kronis 

progresif ditandai dengan kondisi hiperglikemia akibat kurangnya hormon insulin 

yang bersifat relatif terutama pada DM tipe 2 (DMT2). Tingkat kejadian DMT2 

mencapai 90-95% dari keseluruhan penderita DM. Diet menjadi salah satu 

komponen dalam self-management DM untuk mencapai glukosa darah yang 

terkontrol, namun beberapa hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaan 

program diet. Hambatan dalam diet berpotensi memicu terjadinya ketidakpatuhan 

terhadap anjuran diet dan berperan dalam pencapaian kontrol glikemik klien DM 

(Cheng et al., 2016; Herbozo et al., 2015;  Soria-Contreras et al., 2014; 

Yanakoulia, 2006). Kadar glukosa darah yang terkontrol pada klien DM 

mengindikasikan keberhasilan perilaku manajemen diri (self-management) dan 

berkaitan dengan tingkat self-efficacy sehingga menghasilkan kontrol metabolik 

yang disertai sikap kepatuhan dan tanggung jawab (Shrivastava et al., 2013). Self-

efficacy merupakan salah satu konstruksi dalam social cognitive theory (SCT) 

yang dikaitkan dengan perilaku diet termasuk kepatuhan. 

Intervensi mindfulness membentuk kepedulian dan perhatian terhadap 

peristiwa dan pengalaman, serta memperbaiki regulasi dan pola makan (eating 

pattern) (Miller et al., 2014). Latihan mindfulness saat aktivitas makan 

meningkatkan respon isyarat fisiologis tubuh saat kondisi lapar maupun kenyang 

serta meningkatkan self-awareness melalui dialog internal yang berkontribusi 

terhadap penyusunan kembali pola perilaku yang adaptif (Re-patterning behavior) 

(Tak et al., 2015). Perhatian terhadap sensasi, pikiran, dan perasaan saat aktivitas 

makan dapat mengurangi perilaku makan yang bermasalah sehingga klien DM 

mampu membuat keputusan sendiri tentang apa, kapan, dan berapa banyak 

makanan yang harus dikonsumsi (Albert et al., 2012). Pengetahuan, self-efficacy, 

manfaat, harapan hasil, tujuan, fasilitator, dukungan dan hambatan dalam 

berperilaku adalah beberapa konstruksi dalam teori SCT yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku dan motivasi (Stacey et al., 2014). 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh 

latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social cognitive theory 

(SCT) terhadap kepatuhan diet, self-efficacy dan kadar glukosa darah pada 

Diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian quasy 

experimental dengan metode pretest-posttest control group design. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sebanyak 27 

responden pada masing-masing kelompok (kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol). Intervensi dilakukan melalui kunjungan rutin, 8 sesi latihan didasarkan 

pada prinsip dan keterampilan dasar mindfulness-based on eating dan komponen 
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regulasi diri teori SCT diaplikasikan. Latihan dilaksanakan 2 sesi per harinya 

menggunakan media edukasi video slideshow, sedangkan instruksi pelaksanaan 

latihan mindfulness based on eating menggunakan alat mp3 berisi rekaman suara 

peneliti berdurasi 10 menit yang didengarkan oleh responden melalui headset. 

Setiap pertemuan dilakukan selama 30 menit pada pagi hari, sebanyak 2 kali 

kunjungan dalam seminggu selama 4 minggu. Evaluasi kadar glukosa darah 

dilakukan setiap akhir sesi tiap minggu, sedangkan evaluasi intake kalori harian 

menggunakan 24-hours food recall dilakukan oleh ahli gizi tiap 2 minggu. 

Kepatuhan diet dan self-efficacy diukur menggunakan kuisioner di awal dan akhir 

intervensi penelitian. Instrumen kepatuhan diet diukur menggunakan kuisioner 

PDQ (Personal Diabetes Questionnaire) yang disusun oleh Stetson, et al (2011) 

dan dimodifikasi oleh peneliti, sedangkan instrumen self efficacy menggunakan 

lembar kuisioner DIET-SE yang disusun oleh Stich & Tint (2009) dan 

dimodifikasi oleh peneliti. Kuisioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

dan dinyatakan valid dan reliabel. Analisis inferensial menggunakan uji Mann 

Whitney dan Independent t-test dengan tingkat kemaknaan α <0,05. Hasil uji 

Mann Whitney pada variabel kepatuhan diet menunjukan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p = 0,031). Hasil uji 

Mann Whitney pada variabel self-efficacy menunjukan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p = 0,026). Hasil uji 

Independent t-test pada variabel kadar glukosa darah menunjukan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol baik 

kadar glukosa darah puasa (GDP) (p = 0,001) maupun kadar glukosa darah post 

prandial (GDPP) (p = 0,001). 

Latihan mindfulness-based on eating membantu menimbulkan kontrol 

dalam perilaku makan, meningkatkan isyarat lapar dan kenyang, meningkatkan 

kepekaan terhadap sensasi rasa makanan melalui perhatian dan kosentrasi pada 

saat aktivitas makan berkontribusi terhadap kecukupan porsi habis makan, 

kenyamanan saat makan dan pembatasan asupan makanan yang tidak dianjurkan. 

Latihan ini secara tidak langsung mempermudah responden untuk menerapkan 

prinsip 3 J dalam diet. Latihan mindfulness-based on eating membantu mencapai 

penyesuaian porsi habis makan klien DM berdasarkan kecukupan dan rasa puas 

yang dirasakan klien DM pada saat makan berdampak pada intake asupan kalori 

sehari-hari, hal ini berpotensi dapat mempengaruhi kadar glukosa darah pada klien 

DM. Latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan SCT mengandung 

informasi yang dapat mempermudah klien DM untuk mematuhi anjuran diet 

sehingga berpengaruh terhadap ekpektasi seseorang tentang hasil yang akan 

dicapai dan akan berkontribusi pada self-efficacy. Konsekuensi respon dan hasil 

yang dirasakan juga berdampak pada motivasi dan komitmen dalam melakukan 

latihan.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Effects of Mindfulness-based on Eating with Social Cognitive Theory (SCT) 

Approach to Self Efficacy, Diet Compliance and Blood Glucose Levels in 

Type 2 Diabetes Mellitus 

 

By: Sylvi Harmiardillah 

 

Diabetes mellitus (DM) is progressive chronic metabolic disease 

characterized by condition hyperglycemia due to lack of insulin hormones that are 

relative primarily in type 2 DM (DMT2). The incidence rate of DMT2 reached 

90-95% of the overall DM patients. Diet becomes one of the components in self-

management of DM to achieve controlled blood glucose, but some obstacles are 

still found in the implementation of diet programs. Barriers in the diet have the 

potential to trigger non-compliance with dietary recommendations and play a role 

in achieving glycemic control of DM clients (Cheng et al., 2016; Herbozo et al., 

2015; Soria-Contreras et al., 2014; Yanakoulia, 2006). Controlled blood glucose 

levels in DM clients indicate the success of behavior self-management and are 

related to the level of self-efficacy resulting in metabolic control accompanied by 

compliance and responsibility (Shrivastava et al., 2013). Self-efficacy is one of 

the constructs in social cognitive theory (SCT) associated with dietary behavior 

including compliance. 

Mindfulness awareness and attention to events and experiences, as well 

as improve regulation and eating patterns (Miller et al., 2014). Mindfulness 

exercise during feeding activity enhances the body's physiological alert response 

during hunger and satiety and increases self-awareness through internal dialogue 

that contributes to the re-adaptive behavioral patterns (Re-patterning behavior) 

(Tak et al., 2015). Attention to sensations, thoughts, and feelings during eating 

activities can reduce eating behaviors that are problematic, so that DM clients are 

able to make their own decisions about what, when, and how much food to 

consume (Albert et al., 2012). Knowledge, self-efficacy, benefits, expectations of 

outcomes, goals, facilitators, support and barriers in behavior are some constructs 

in SCT theory that influence the formation of behavior and motivation (Stacey et 

al., 2014). 

The purpose of this research is define to how much influence of exercise 

mindfulness-based on eating with approach social cognitive theory (SCT) against 

dietary compliance, self-efficacy and blood glucose levels in type 2 diabetes 

mellitus. This study was used quasy experimental pretest-posttest control group 

design. Sampling method was used purposive sampling as much as 27 

respondents in each group (treatment group and control group). Interventions were 

conducted through routine home visits, contained 8 practice sessions based on the 

basic principles and skills of mindfulness-based on eating and self-regulatory 

component of SCT theory. The exercises are conducted 2 sessions each day using 

slideshow video education, while the instruction of mindfulness based on eating 

exercise using the mp3 tool contains a sound recording of 10 minute that is heard 
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by the respondents through the headset during eating. Each visitation is held for 

30 minutes in the morning, 2 times a week for 4 weeks. Evaluation of blood 

glucose level was measured at the end of every week, while daily caloric intake 

evaluation using 24-hours food recall was measured by nutritionist every 2 weeks. 

Dietary compliance and self-efficacy were measured using questionnaires at the 

beginning and ending of the study intervention. Dietary compliance instruments 

were measured using a PDQ (Personal Diabetes Questionnaire) questionnaire 

compiled by Stetson, et al (2011) and modified by the researchers, while the 

instrument of  self efficacy used the DIET-SE questionnaire compiled by Stich & 

Tint (2009) and modified by researchers. Both questionnaires have been tested for 

validity and reliability and declared valid and reliable. Inferential analysis using 

Mann Whitney and Independent t-test with significance level α < 0.05. The result 

of Mann Whitney test on diet compliance variable showed significant difference 

between intervention group and control group (p = 0.031). The results of Mann 

whitney test on the self-efficacy variable showed significant differences between 

the intervention group and the control group (p = 0.026). The results of 

Independent t-test on the variable blood glucose levels showed a significant 

difference between the intervention and control groups both fasting blood glucose 

(FBG) (p = 0.001) as well as blood glucose levels post prandial (p = 0.001). 

Mindfulness-based on eating exercises help to control the eating behavior, 

increase hunger and satiety, increase sensitivity to the sensation of food flavor 

through attention and concentration when eating activity contributes to the 

adequacy of portion-eaten, comfort at meals and restrictions on food intakes that 

were banned. This exercise indirectly facilitates the respondents to apply the 3 J 

principle in the diet. Mindfulness-based on eating exercises help achieve the 

adjustment of the consumed portion of DM clients based on the adequacy and 

satisfaction felt by DM clients during meals impacts to the daily of calorie intake, 

potentially affecting blood glucose levels. Mindfulness-based on eating exercises 

with SCT approach contain information that can facilitate DM clients to adhere to 

dietary recommendations that affect to a person's expectations of the outcomes to 

be achieved and will contribute to self-efficacy. Consequences of responses and 

perceived of benefits also have an impact on motivation and commitment in 

exercising.  
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ABSTRAK 

 

Pengaruh Latihan Mindfulness-based on Eating dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory  (SCT) terhadap Self-Efficacy, Kepatuhan Diet dan Kadar 

Glukosa Darah pada Diabetes Melitus Tipe 2 

 

Oleh: Sylvi Harmiardillah 

 

Pendahuluan: Diet merupakan salah satu komponen self-management DM untuk 

mencapai glukosa darah yang terkontrol, namun beberapa hambatan situasional 

dalam program diet menyulitkan klien DM untuk mengikuti diet yang ditetapkan 

dan memicu ketidakpatuhan. Self-efficacy merupakan salah satu konstruksi dalam 

social cognitive theory (SCT) yang dikaitkan dengan perilaku diet termasuk 

kepatuhan Latihan mindfulness-based on eating bekerja pada outcome diet yang 

positif melalui perbaikan perilaku makan dalam berbagai situasi dengan 

melibatkan kesadaran saat aktivitas makan dan dialog internal yang berkontribusi 

terhadap penyusunan kembali pola perilaku (Re-patterning behavior). Metode: 

Penelitian ini menggunakan rancangan quasy experimental dengan metode 

pretest-posttest control group design. Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling diperoleh 27 responden pada masing-masing kelompok 

(perlakuan dan kontrol). Uji statistik yang digunakan adalah uji Mann Whitney, 

Wilcoxon, Independent t-test. Hasil: Hasil uji statistik menunjukkan latihan 

mindfulness-based on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT) 

berpengaruh terhadap self efficacy (p = 0,026), kepatuhan diet (p = 0,031) dan 

kadar glukosa darah (p = 0,001) dibandingkan dengan kelompok kontrol. Diskusi 

dan Saran: Latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) secara signifikan meningkatkan nilai kategori self-efficacy 

dan kepatuhan diet yaitu dari tingkat self-efficacy sedang ke tingkat self-efficacy 

tinggi, tingkat kepatuhan cukup ke tingkat kepatuhan baik, dan menurunkan kadar 

glukosa darah rata-rata secara signifikan di akhir intervensi. Latihan mindfulness-

based on eating dapat disosialisasikan sebagai strategi untuk mengatasi masalah 

diet dan kontrol glukosa darah pada DM tipe 2. 

 

Kata kunci : diabetes melitus, mindfulness, self-efficacy, diet, glukosa darah, 

social cognitive theory 
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ABSTRACT 

 

Effect of Mindfulness-based on Eating with Social Cognitive Theory (SCT) 

Approach to Self-efficacy, Diet Compliance and Blood Glucose in Type 2 

Diabetes Mellitus 

 

By: Sylvi Harmiardillah 

 

Introduction: Diet is one component of self-management DM to achieve 

controlled blood glucose, but some situational obstacles in the diet program make 

it difficult for DM clients to follow a prescribed diet and trigger non-compliance. 

Self-efficacy is one of the constructs in social cognitive theory (SCT) associated 

with dietary behavior including compliance. Mindfulness during feeding activity 

enhances the body's physiological alert response during hunger and satiety and 

increases self-awareness through internal dialogue that contributes to re-patterning 

the adaptive behavioral patterns. Method: This study used research design quasy 

experimental with method pretest-posttest control group design. Sampling method 

used was purposive sampling as much as 27 respondents in each group (treatment 

and control). The statistical test used is Mann Whitney, Wilcoxon, Independent t-

test. Result: The statistic test result showed that mindfulness-based on eating 

exercise with social cognitive theory (SCT) approach had an effect on self 

efficacy (p = 0.026), diet compliance (p = 0.031) and blood glucose level (p = 

0.001). Discussion and Suggestion: Mindfulness-based on eating exercise with 

social cognitive theory (SCT) approach significantly increases the value of 

categories self-efficacy and dietary compliance from the moderate self-efficacy 

level to the high self-efficacy levels, moderate adherence to high adherence level 

of dietary compliance, and lowering on average of blood glucose levels 

significantly at the end of the intervention. Mindfulness-based on eating exercise 

can be socialized as a strategy to address dietary problems and blood glucose 

control in type 2 diabetes. 

 

Keywords: diabetes mellitus, mindfulness, self-efficacy, diet, blood glucose, 

social cognitive theory 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) termasuk penyakit metabolik yang bersifat kronis 

progresif ditandai dengan kondisi hiperglikemia akibat kurangnya hormon insulin 

yang bersifat relatif terutama pada DM tipe 2 (DMT2). Tingkat kejadian DMT2 

mencapai 90-95% dari keseluruhan penderita DM. Berdasarkan data International 

Diabetes Federation (IDF) tahun 2014, diperkirakan sebanyak 9,1 juta orang 

penduduk Indonesia didiagnosis sebagai penyandang DM. Proporsi penderita DM 

di kalangan masyarakat umum di Provinsi Jawa Timur Indonesia lebih besar 

(2,5%) daripada rata-rata nasional (2,1%) (Dwi et al., 2017). Hampir 60% 

penderita DM tipe 2 di seluruh dunia memiliki kontrol glikemik kurang baik 

dengan pencapaian target glikemik kurang dari 50% terkait dengan kepatuhan 

(García-Pérez et al., 2013). 

Diet menjadi salah satu komponen dalam self-management DMT2 untuk 

mencapai glukosa darah yang terkontrol, namun diketahui beberapa hambatan 

dalam pelaksanaan program diet seperti persepsi makanan sehat dan porsi makan 

yang tepat, kecenderungan pada jenis makanan tertentu, pemilihan komposisi diet 

makanan, interaksi antara sosial budaya, pengalaman personal, pola diet yang 

konstan serta batasan-batasan yang diterapkan, kesulitan mengikuti rekomendasi 

pola diet sehat yang disarankan karena ketidaksesuaian dengan kesehariannya 

(García-Pérez et al., 2013; Miller et al., 2014; Ponzo et al., 2017; Tak et al., 
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2015). Hambatan dalam diet berpotensi memicu terjadinya ketidakpatuhan 

terhadap anjuran diet (Soria-Contreras et al., 2014). Pola diet meliputi kuantitas, 

proporsi, variasi menu dan frekuensi. Edukasi diet dan kontrol pengobatan telah 

diberikan dan dipahami oleh sebagian besar klien DM, namun ketidakmampuan 

kontrol perilaku makan dan keyakinan kemampuan dalam kontrol diet masih 

diprediksi berperan dalam pencapaian kontrol glikemik klien DM (Cheng et al., 

2016; Herbozo et al., 2015; Yanakoulia, 2006). Kemampuan kontrol perilaku 

makan dapat berkontribusi pada intake kalori sehari-hari (Hofmann et al., 2014).  

Hasil wawancara sederhana yang dilakukan oleh penenliti di Poli Umum 

Puskesmas Lamongan diperoleh sulitnya mencapai kepatuhan diet terkait dengan 

kemampuan kontrol diri dalam perlaku makan dan snack diluar jadwal yang 

ditetapkan, termasuk sulit dalam kontrol porsi makan maupun kontrol asupan 

yang mengandung gula seperti kebiasaan dalam mengonsumsi kopi, buah atau 

makanan yang mengandung banyak gula. Hal ini ditunjang oleh data medical 

record menunjukkan sebanyak 8 dari 11 klien DM mempunyai hasil pengukuran 

kadar glukosa darah puasa dan post prandial diatas normal. Kontrol glukosa darah 

yang buruk menyebabkan risiko terjadinya komplikasi yang irreversible baik 

secara mikrovaskuler maupun makrovaskuler pada hampir semua sistem tubuh 

akibat gangguan metabolik, sehingga membutuhkan perawatan terkontrol supaya 

tidak terjadi berbagai komplikasi (Cheng et al., 2016; Shrivastava et al., 2013; 

Price and Wilson, 2005).  

Program self-management meliputi healthy eating, pemantauan gula 

darah berkala, terapi obat-obatan dan kemampuan koping yang adaptif saat ini 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



3 
 

sering disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan klien DM 

dalam merawat dirinya sendiri (American Diabetes Association, 2016; PERKENI, 

2015), namun hingga saat ini masih ditemukan kepatuhan yang kurang terkait 

self-management pada klien DM salah satunya berupa ketidakpatuhan terhadap 

anjuran diet yang juga dkaitkan dengan rendahnya self-efficacy yaitu kurangnya 

keyakinan akan kemampuan dalam mengatur dan melakukan suatu tindakan pada 

tingkatan yang ditentukan (Herbozo et al., 2015). Self-efficacy merupakan salah 

satu konstruksi dalam social cognitive theory (SCT) yang dinilai penting dalam 

self-management DM karena intervensi yang berkaitan dengan perilaku diet dan 

keyakinan diri berhubungan dengan kepatuhan dan berdampak pada kontrol 

glikemik yang lebih baik (Sleath et al., 2016). 

Intake kalori yang diperoleh melalui aktivitas makan memiliki efek 

langsung pada kadar glukosa darah klien DM serta memiliki pengaruh yang cukup 

besar dalam kontrol glikemik. (Evert et al., 2014). Kadar glukosa darah yang 

terkontrol mengindikasikan keberhasilan perilaku manajemen diri (self-

management) yang berkaitan dengan tingginya tingkat self-efficacy klien DM 

sehingga menghasilkan kontrol metabolik yang disertai sikap kepatuhan dan 

tanggung jawab (Shrivastava et al., 2013). Pentingnya berbagai modifikasi 

program diet seperti terapi diet yang intensif, konseling, pemilihan waktu 

perencanaan makan yang tepat, pengendalian rasa lapar, dan perkiraan porsi 

makan dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam program diet sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam diet (Hernandez et al.,2016) (Soria-Contreras et 

al., 2014). 
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Intervensi mindfulness secara umum bekerja membentuk kepedulian dan 

perhatian terhadap peristiwa dan pengalaman, serta memperbaiki regulasi dan 

pola makan (eating pattern) (Miller et al., 2014). Intervensi mindfulnes yang 

diterapkan dalam bentuk mindful eating merupakan kegiatan memusatkan 

perhatian pada aktivitas makan melibatkan mekanisme stimulasi kewaspadaan 

dari dalam diri sendiri. Perilaku makan sehat memerlukan interaksi yang 

kompleks antara persepsi individual tentang makanan dengan kontrol perilaku 

makan. Latihan mindfulness saat aktivitas makan meningkatkan respon isyarat 

fisiologis tubuh saat kondisi lapar maupun kenyang serta meningkatkan self-

awareness melalui dialog internal yang berkontribusi terhadap penyusunan 

kembali pola perilaku yang adaptif (Re-patterning behavior) (Tak et al., 2015).  

Perhatian terhadap sensasi, pikiran, dan perasaan saat aktivitas makan 

berkaitan dengan regulasi, emosi, serta penerimaan diri. Hal ini dapat mengurangi 

perilaku makan yang bermasalah sehingga klien DM mampu membuat keputusan 

sendiri tentang apa, kapan, dan berapa banyak makanan yang harus dikonsumsi 

(Albert et al., 2012). Kesadaran selama aktivitas makan membantu seseorang 

untuk membuat pilihan yang mendukung kesehatan diri mereka sendiri dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak pemilihan makanan (Verstuyf et 

al., 2012). Intervensi terkait perilaku mencakup pembelajaran suatu keterampilan 

(skill), teknik maupun strategi untuk mendukung pencapaian dalam perubahan 

perilaku kesehatan. Intervensi yang didasarkan pada dasar teoritical dapat 

mengidentifikasi dan memilih variabel sebagai target untuk merubah outcome 

serta menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan dan evaluasi intervensi 
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(Stacey et al., 2014; Suh et al., 2015). Teori kognitif sosial (SCT) adalah salah 

satu teori yang digunakan dalam intervensi perubahan perilaku. Teori SCT 

menyediakan kerangka kerja dalam memahami dan mempertahankan perilaku 

kesehatan. Pengetahuan, self-efficacy, manfaat, harapan hasil, tujuan, fasilitator, 

dukungan dan hambatan dalam berperilaku adalah beberapa konstruksi dalam 

teori SCT. Semua konstruksi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan serta 

mempengaruhi pembentukan perilaku dan motivasi (Stacey et al., 2014). 

Mindfulness-based on eating menjadi salah satu intervensi yang 

diharapkan dapat membentuk kontrol perilaku makan yang adaptif untuk 

mencapai self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar glukosa darah yang terkontrol 

termasuk kecukupan asupan nutrisi melalui cara yang sederhana dan ekonomis 

(Miller, C.K. et al., 2014). Mindfulness-based on eating telah banyak diteliti pada 

aspek diet dan obesitas, namun, pada kasus DM, pengaruh latihan mindfulness-

based on eating terhadap self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar glukosa darah 

belum dapat dijelaskan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hal tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy, kepatuhan diet 

dan kadar glukosa darah pada Diabetes melitus tipe 2? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy, kepatuhan diet 

dan kadar glukosa darah pada Diabetes melitus tipe 2. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theoy (SCT) terhadap self efficacy klien Diabetes 

melitus Tipe 2. 

2. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theoy (SCT) terhadap kepatuhan diet klien 

Diabetes melitus tipe 2. 

3. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theoy (SCT) terhadap kadar glukosa darah. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan dasar untuk 

penelitian selanjutnya dalam keperawatan khususnya asuhan keperawatan sistem 

endokrin yaitu Diabetes melitus tipe 2 dengan pendekatan social cognitive theory 

(SCT). 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1. Manfaat bagi perawat 

Sebagai pedoman perawat dalam menyusun strategi tindakan 

keperawatan mandiri maupun kolaboratif dalam upaya membangun kepatuhan 

diet dan kontrol kadar glukosa darah Diabetes melitus tipe 2. 

2. Manfaat bagi klien 

Sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai self-management 

penyakit Diabetes melitus agar tercapai kepatuhan diet dan kadar glukosa darah 

terkontrol. 

3. Manfaat bagi Puskesmas 

Sebagai masukan positif yang dapat digunakan pelayanan kesehatan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya program Promosi kesehatan 

(Promkes) terkait perawatan klien Diabetes melitus tipe 2 di lingkungan 

Puskesmas dan masyarakat. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Konsep Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi 

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis progresif yang terjadi 

ketika pangkreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin maupun ketika tubuh 

tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan secara efektif (WHO, 2016). 

DM merupakan jenis penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi 

hiperglikemia akibat kelainan fungsi sekresi insulin, kinerja insulin, maupun 

keduanya. Kondisi hiperglikemia kronis pada DM dikaitkan dengan kerusakan 

dalam jangka panjang meliputi disfungsi dan kegagalan organ, terutama mata, 

ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah (American Diabetes Association, 

2016). 

2.1.2 Klasifikasi 

American Diabetes Association (ADA) (2014) mengklasifikasikan DM 

menjadi empat tipe yaitu: 

1. DM tipe 1 

DM Tipe 1 (DMT1) merupakan hasil destruksi autoimun sel beta yang 

mengarah pada defisiensi absolut. Prevalensi DMT1 terjadi sekitar 5-10% dari 

penderita DM. Sistem autoimun merusak sel beta pankreas sehingga ketika 

pankreas tidak memproduksi insulin, glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel 

untuk diubah menjadi energi, dan menyebabkan kadar gula dalam darah 
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meningkat. Tanpa adanya insulin, ketiga jaringan sasaran utama insulin yaitu hati, 

lemak, dan otot gagal mengambil glukosa yang telah diabsorpsi, serta terus 

mengeluarkan glukosa, asam amino, dan asam lemak ke dalam aliran darah 

sedangkan lemak mengarah pada pembentukan dan akumulasi benda-benda keton. 

DMT1 membutuhkan insulin eksogen untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup. 

2. DM tipe 2 

DM Tipe 2 (DMT2) adalah akibat dari defek sekresi insulin progresif 

diikuti dengan resistensi insulin, umumnya berhubungan dengan obesitas (Black 

& Hawks, 2014). DMT2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum dengan 

jumlah penderita yang lebih banyak yaitu mencapai 90-95% dari keseluruhan 

penderita diabetes. DMT2 disebabkan oleh resistensi insulin maupun penurunan 

produksi insulin endogen. Akibat respon insulin dalam tubuh tidak efektif, maka 

terjadi penumpukan glukosa dalam darah dan terus menerus terakumulasi. Tidak 

terjadi pengerusakan sel-sel beta langerhans secara autoimun pada DMT2 

sebagaimana yang terjadi pada DMT1.  

3. Gestational diabetes mellitus (GDM)  

DM Gestasional (GDM) merupakan diagnosis DM untuk wanita dengan 

intoleransi glukosa atau ditemukan pertama kali selama kehamilan. GDM terjadi 

pada 2-5% wanita hamil namun menghilang ketika kehamilan berakhir. GDM 

sering terjadi pada wanita dengan riwayat keluarga DM, memiliki berat badan 

bayi lahir lebih dari 4 kg saat lahir, serta obesitas. GDM biasanya menghilang 

setelah persalinan, namun risiko ibu terkena DM dikemudian hari jauh lebih 
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tinggi. GDM dapat dikelola melalui perencanaan makan, aktivitas, serta dapat 

menggunakan terapi insulin (Black & Hawks, 2014). 

4. Diabetes Tipe Lain 

DM tipe lain dapat disebabkan defek genetik fungsi sel beta, penyakit 

pankreas (misalnya kistik fibrosis), atau penyakit yang diinduksi oleh obat-obatan. 

Klien yang tidak memiliki DMT1 maupun DMT2 mungkin diklasifikasikan 

sebagai Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) atau Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT). GDPT adalah kosentrasi glukosa puasa diantara 100-125 mg/dl 

sedangkan TGT didefinisikan sebagai kosentrasi glukosa diantara 140-199 mg/dl 

setelah tes toleransi glukosa oral 2 jam dengan pembebanan glukosa sebesar 75 

gram. GDPT dan TGT merujuk pada status prediabetes. Defek genetik pada sel 

beta juga dapat mengarah pada perkembangan DM. Beberapa hormon seperti 

hormon pertumbuhan, kortisol, glukagon, dan epinefrin merupakan antagonis 

penghambat insulin. Jumlah berlebih dari hormon-hormon tersebut, penggunaan 

obat-obatan tertentu seperti glukokortikoid dan tiazid juga menyebabkan DM. 

Tipe DM sekunder tersebut terhitung 1-2% dari semua kasus DM terdiagnosis 

(Black & Hawks, 2014). 

2.1.3 Etiologi 

DM memiliki banyak etiologi yang dapat menimbulkan insufisiensi 

insulin. Determinan genetik merupakan salah satu etiologi yang berperan penting 

pada mayoritas klien DM. DMT2 sebelumnya disebut NIDDM atau diabetes 

melitus onset dewasa, merupakan gangguan yang melibatkan faktor genetik 

maupun faktor lingkungan (Black & Hawks, 2014). DMT2 umumnya terdiagnosis 
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setelah usia 40 tahun dan lebih umum diantara dewasa, tua, obesitas, dan etnik 

serta populasi ras tertentu, namun diagnosis DMT2 pada anak-anak dan remaja 

saat ini mulai meningkat. DMT2 tidak berhubungan dengan tipe jaringan HLA 

dan sirkulasi ICAs. Faktor keturunan memiliki peran utama dalam diagnosis 

DMT2. Obesitas menjadi faktor mayor dengan prosentase sebesar 85% dari 

seluruh penderita DMT2. Perlu identifikasi apakah terjadi kegagalan sensitivitas 

jaringan (otot dan hati) terhadap insulin atau kegagalan sekresi insulin yang 

menjadi defek primer pada DMT2 (Black & Hawks, 2014). 

2.1.4 Patofisiologi 

Beberapa proses pathogenic terjadi dalam proses penyakit DM mulai dari 

kerusakan sel β-pankreas secara autoimun dengan defisiensi insulin sebagai 

konsekuensi dari abnormalitas yang mengakibatkan resistensi terhadap insulin. 

Gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein pada klien DM akibat 

defisiensi kemampuan insulin yang bekerja pada jaringan target dengan defisiensi 

kemampuan kinerja insulin akibat ketidakcukupan sekresi insulin atau kurangnya 

respon jaringan terhadap insulin. (Black & Hawks, 2014).  

Proses patofisiologi kedua dalam DMT2 adalah resistensi terhadap 

aktivitas insulin biologis, baik di hati maupun jaringan perifer. Keadaan ini 

disebut sebagai resistensi insulin. Penderita DMT2 memiliki penurunan 

sensitivitas insulin terhadap kadar glukosa yang mengakibatkan produksi glukosa 

hepatik berlanjut bahkan sampai dengan kadar glukosa darah menjadi tinggi. Hal 

ini bersamaan dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemak untuk 

meningkatkan ambilan glukosa (Black & Hawks, 2014). Insulin merupakan 
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hormon pembangunan (anabolik). Tanpa insulin, tiga masalah metabolik mayor 

terjadi yaitu: (1) penurunan pemanfaatan glukosa, (2) peningatan mobilisasi lemak 

dan (3) peningkatan pemanfaatan protein. Tanpa jumlah insulin yang adekuat, 

glukosa yang dimakan tidak dapat digunakan, sehingga kadar glukosa darah 

menjadi meningkat. Peningkatan ini berlanjut karena hati tidak dapat menyimpan 

glukosa sebagai glikogen. Upaya menajaga keseimbangan kadar glukosa darah 

menjadi normal, ginjal mengeluarkan glukosa berlebihan (Black & Hawks, 2014).  

Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat muncul dalam urine 

(glukosuria). Ekskresi molekul glukosa secara osmosis menyebabkan kehilangan 

air (diuresis osmotik) dan mengakibatkan peningkatan ekskresi volume air 

(poliuria) dan menyebabkan dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel terjadi karena 

air intrasel berdifusi keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi ke 

plasma yang hipertonik. Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH dan 

menimbulkan rasa haus (polidipsi) (Corwin, 2009). Peningkatan mobilisasi lemak 

juga terjadi akibat tubuh mengubah simpanan lemak untuk energi ketika glukosa 

tidak tersedia. Metabolisme lemak menyebabkan pemecahan keton yang dapat 

mengganggu keseimbangan asam basa tubuh karena menghasilkan ion hidrogen. 

Penggunaan protein meningkat yang mengarah pada pemborosan protein, 

sehingga terjadi mekanisme penyesuaian tubuh untuk meningkatkan pemasukan 

dengan munculnya rasa ingin makan (polyfagi) (Black & Hawks, 2014).  

Menurut PERKENI (2015), secara garis besar patogenesis DM tipe 2 

melibatkan 8 hal (omnious octet) sebagai berikut: 
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1) Kegagalan sel beta pankreas 

Pada saat diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, sebagian besar fungsi sel beta 

pankreas sudah berkurang.  

2) Liver 

Resistensi insulin yang berat dan memicu gluconeogenesis sehingga dalam 

keadaan basal oleh liver (Hepatic Glucose Production) meningkat. 

3) Otot 

Gangguan kinerja insulin yang multiple juga ditemukan di intramioseluler, 

akibat gangguan fosforilasi tirosin sehingga timbul gangguan transport glukosa 

dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi glukosa. 

4) Sel lemak 

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan 

peningkatan proses lipolysis dan kadar asam lemak bebas atau FFA (Free Fattty 

Acid) dalam plasma. Peningkatan FFA akan merangsang proses glukoneogenesis 

dan mencetuskan resistensi insulin di liver dan otot. FFA juga mengganggu 

sekresi insulin karena FFA disebut sebagai lipotoxicity. 

5) Usus 

Glukosa yang ditelan memicu repon insulin jauh lebih besar dibanding kalau 

diberikan secara intravena. Efek ini dikenal sebagai efek incretin yang diperankan 

oleh 2 hormon yaitu GLP-1 (Glucagon-like polypeptide-1) dan GIP (Glucose-

dependent Insulinotrophic Polypeptide) atau disebut dengan gastric inhibitory 

polypeptide. Penderita DM tipe 2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan resisten 

terhadap GIP. Saluran pencernaan juga memiliki peran dalam penyerapan 
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karbohidrat melalui kinerja enzim alfa-glukosidase yang memecah polisakarida 

menjadi monosakarida yang kemudian diserap oleh usus dan berdampak pada 

peningkatan glukosa dalam darah setelah makan. 

6) Sel Alpha Pancreas 

Sel-α pankreas berfungsi dalam sintesis glukagon yang dalam keadaan puasa, 

kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan HGP 

dalam keadaan basal meningkat secara signifikan dibandingkan individu normal. 

7) Ginjal 

Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa per hari dengan 90% glukosa 

yang terfiltrasi akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 (Sodium Glucose co 

Transporter) pada bagian convulated tubulus proximal. Sedangkan 10% sisanya 

akan diabsorbsi melalui peran SGLT-1 pada tubulus descenden dan ascenden, 

sehingga tidak didapatkan kadar glukosa dalam urin. Penderita DM tipe 2 terjadi 

proses peningkatan ekspresi pada gen SGLT-2. 

8) Otak 

Insulin berperan dalam penekanan nafsu makan. Pada individu dengan 

obesitas diabetes maupun non diabetes didapatkan hiperinsulinemia yang 

merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. 

2.1.5 Manifestasi klinis 

Peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia mengarah pada 

manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan DM. Onset manifestasi klinis 

pada DMT2 berkembang secara bertahap. Manifestasi klinis DM berkaitan 

dengan metabolik defisiensi insulin. Defisiensi insulin menyebabkan kadar gula 
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plasma puasa tidak dalam kondisi normal atau toleransi glukosa setelah makan 

karbohidrat. Hiperglikemi berat atau melebihi ambang ginjal dapat menimbulkan 

glikosuria (Black & Hawks, 2014). 

Glikosuria mengakibatkan diuresis osmotik dan meningkatkan 

pengeluaran urin (poliuria) dan timbul rasa haus (polidipsia). Rasa lapar yang 

meningkat (polifagia) berhubungan dengan glukosa darah tidak seimbang, 

penurunan berat badan, dan hilangnya kalori, klien mengeluh lelah dan 

mengantuk. Gejala lain dari DM tipe 2 adalah kehilangan sensitivitas primer 

terhadap insulin. Seberapapun kadar insulin dalam tubuh tidak memadai untuk 

mempertahankan kadar gula darah normal. Klien juga resisten terhadap insulin 

eksogen (Price & Wilson, 2005).  

2.1.6 Diagnosis  

DM dapat didiagnosis berdasarkan kriteria glukosa plasma, baik glukosa 

plasma puasa (Fasting Plasma Glucose) atau nilai glukosa plasma 2-jam (Plasma 

Glucose 2-h) setelah tes toleransi glukosa glukosa 75 g (OGTT) atau kriteria 

HbA1c. Tes yang sama juga digunakan untuk diagnosis diabetes dan deteksi 

prediabetes. Intoleransi glukosa yang berjalan lambat dan progresif menyebabkan 

DM  tipe 2 tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, gejala yang dialami bersifat 

ringan. Keluhan dan gejala khas yang ditunjang dengan hasil pemeriksaan glukosa 

darah sewaktu ≥200 mg/dl atau glukosa darah puasa ≥126 mg/dl cukup untuk 

menegakkan diagnosis DM. Pemeriksaan OGTT diperlukan untuk memastikan 

diagnosis DM jika hasil pemeriksaan glukosa darah meragukan (ADA, 2016).  
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Target kendali glukosa darah antara 140 dan 180 mg/ dL (antara 7,8 dan 

10,0 mmol/ L) (moderate glycemic control target) umumnya direkomendasikan 

untuk klien di unit perawatan non-kritis (ADA, 2016). Nilai HbA1c ≥ 6,5% (48 

mmol/ mol) menunjukkan lamanya terjadi kondisi hiperglikemi. HbA1c memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan FPG dan OGTT, termasuk tingkat 

kenyamanan yang lebih besar dikarenakan tidak diperlukan puasa dengan 

stabilitas preanalitik yang lebih besar. Namun, kelebihan ini dapat diimbangi oleh 

sensitivitas HbA1c yang lebih rendah pada titik potong yang ditentukan, biaya 

yang lebih besar, terbatasnya pengujian HbA1c di wilayah tertentu di negara 

berkembang, dan korelasi yang tidak sempurna antara HbA1c dan glukosa rata-

rata pada individu tertentu. 

Tabel 2.1 Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis daibetes dan prediabetes 

(PERKENI, 2015) 

Kriteria HbA1c puasa (mg/dL) 

Glukosa plasma 

2 jam setelah 

OGTT (mg/dL) 

Diabetes > 6,5 > 126 mg/dL > 200 mg/dL 

Prediabetes 5,7-6,4 100-125 140-199 

Normal < 5,7 < 100 < 140 

 

2.1.7 Komplikasi  

DM dapat menyebabkan  kadar glukosa darah yang tidak terkontrol dan 

mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada organ dan jaringan. Schteingart 

dalam Price & Wilson (2005), membagi komplikasi DM: 

1. Komplikasi metabolik akut  

Komplikasi akibat perubahan akut pada konsentrasi glukosa plasma dan 

gangguan keseimbangan kadar glukosa darah jangka pendek: 
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1) Hipoglikemia 

Hipoglikemia adalah salah satu komplikasi yang terjadi akibat terapi 

insulin (reaksi insulin). Hipoglikemia merupakan penurunan konsentrasi 

glukosa serum dengan atau tanpa gejala sistem otonom yang ditandai dengan 

menurunnya kadar glukosa darah <70 mmHg/dL disertai gejala yang timbul 

berupa  pelepasan epinefrin (berkeringat, gemetar, sakit kepala, dan palpitasi) 

dan kekurangan glukosa dalam otak (tingkah laku yang aneh, sensori yang 

tumpul, dan koma) (PERKENI, 2015).  

Serangan hipoglikemia dapat berbahaya apabila sering atau terjadi dalam 

jangka waktu lama karena menyebabkan kerusakan otak yang permanen 

hingga kematian. Kejadian hipoglikemia dapat dijumpai terutama jika waktu 

makan tertunda. Hipoglikemia siang hari terjadi bila insulin regular yang 

disuntikan pada pagi hari mencapai puncaknya, sementara hipoglikemia pada 

sore hari timbul bersamaan dengan puncak kerja NPH (neutral protamine 

hagedorn) atau insulin jangka panjang. Hipoglikemia pada tengah malam dapat 

terjadi akibat puncak kerja NPH atau insulin lente yang disuntikkan pada 

malam hari (Smeltzer & Bare, 2010).  

Hipoglikemia diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahan, yaitu: 

Hipoglikemia berat dimana klien secepatnya membutuhkan bantuan orang lain 

untuk pemberian karbohidrat, glukagon, atau tindakan resusitasi lainnya, 

asymptomatic hypoglycemia terjadi jika GDS <70 mmHg/dL tanpa disertai 

gejala hipoglikemia, symptomatic hypoglycemia terjadi jika GDS <70 

mmHg/dL dan disertai dengan gejala hipoglikemia, relative hypoglycemia 
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terjadi jika GDS >70 mmHg/dL namun disertai gejala hipoglikemia, dan 

probable hypoglycemia terjadi jika gejala hipoglikemia tanpa dilakukan 

pemeriksaan GDS (PERKENI, 2015). 

2) Diabetic Ketoasidosis Metabolik (DKA) dan Hyperglicemyc Hyperosmolar 

Syndrome (HHS) 

Diabetic Ketoasidosis Metabolik (DKA) merupakan komplikasi akut DM 

yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi (300-600 

mg/dL), disertai tanda gejala asidosis, osmolaritas plasma meningkat (300-320 

mOs/ml), plasma keton (+) kuat dan terjadi peningkatan anion gap. 

Hyperglicemyc Hyperosmolar Syndrome (HHS) adalah suatu keadaan dimana 

terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi (600-1200 mg/dl), tanpa tanda 

dan gejala asidosis, osmolaritas plasma meningkat (330-380 mOs/ml), plasma 

keton (+/-), anion gap normal atau sedikit meningkat (PERKENI, 2015). 

2. Kompikasi vaskuler jangka panjang  

Komplikasi vaskuler jangka panjang pada DM melibatkan pembuluh 

darah kecil (microangiopathic) dan pembuluh darah besar (macroangiopathic). 

Komplikasi jangka panjang DM dibagi atas (Corwin, 2009): 

1) Komplikasi makrovaskuler 

Gangguan makrovaskuler terkait dengan aterosklerosis berkembang 

menjadi penyakit arteri coroner, stroke, penyakit pembuluh darah perifer, dan 

risiko infeksi. Kerusakan pembuluh darah makrovaskuler pada DM sering 

terjadi pada lapisan endotel arteri akibat tingginya kadar glukosa atau asam 

lemak dalam darah. Kerusakan tersebut memicu peningkatan permeabilitas sel 
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endotel, sehingga timbul reaksi imun dan inflamasi yang berakibat 

pengendapan trombosit, makrofag dan jaringan fibrosa yang memicu 

aterosklerosis. Komplikasi makrovaskuler dibagi menjadi : 

(1)  Penyakit arteri koroner 

Komplikasi infark miokard maupun resiko untuk serangan infark 

yang kedua cenderung meningkat pada DM. Klien DM dengan neuropati 

autonom dapat mengalami infark miokard yang tidak nyeri (silent). 

(2) Penyakit serebrovaskuler 

Arterosklerosis dalam pembuluh darah serebral (embolus) beresiko 

terbawa aliran darah sehingga menyebabkan sumbatan dalam pembuluh 

darah serebral dan menimbulkan serangan iskemia (Transient Ischemic 

Attack) maupun stroke. Klien DM berisiko dua kali lipat terkena penyakit 

serebrovaskuler (Smeltzer & Bare, 2010).   

(3) Penyakit vaskuler perifer  

Gejala tipikal yang biasa muncul pertama kali adalah nyeri pada saat 

aktivitas dan berkurang saat istirahat (claudicatio intermittent), namun 

tidak jarang juga tanpa gejala. Penyakit pembuluh darah perifer dan 

neuropati juga menyebabkan timbulnya gangren kaki pada klien DM dan 

menjadi penyebab utama amputasi kaki nontraumatik (Corwin, 2009).  

2) Komplikasi mikrovaskuler 

(1) Retinopati diabetik  

Manifestasi awal retinopati diabetik adalah mikroaneurisma arteriol 

retina yang selanjutnya terjadi perdarahan, neovaskularisasi, dan jaringan 
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parut retina yang menyebabkan kebutaan. Kendali glukosa dan tekanan 

darah dapat mengurangi risiko dan memperlambat progresi retinopati 

(PERKENI 2015). 

(2) Nefropati diabetik 

Nefropati diabetik diawali dengan perubahan struktur dan fungsi 

ginjal awal berupa hipertropi ginjal, penebalan membran basal kapiler 

glomerulus, peningkatan GFR, mikroalbuminuria, nefropati, proteinuria, 

serta penurunan cepat GFR dan ESRD.  

(3) Neuropati diabetik  

Hilangnya sensasi distal merupakan faktor penting terjadinya ulkus 

kaki. Gejala yang sering dirasakan berupa kaki terasa terbakar dan bergetar 

sendiri, dan terasa lebih sakit dimalam hari. Neuropati diabetik melibatkan 

saraf perifer, saraf kranial, atau sistem saraf otonom (PERKENI, 2015).  

2.1.8 Penatalaksanaan  

Tujuan penatalaksanaan DM secara umum adalah meningkatkan kualitas 

hidup penyandang diabetes. Tujuan penatalaksanaan meliputi : 

1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas 

hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. 

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas penyulit 

mikroangiopati dan makroangiopati termasuk morbiditas dan mortalitas DM.  
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Penatalaksanaan DM menurut PERKENI (2015) terdapat empat pilar: 

1) Edukasi 

Pemberdayaan klien DM memerlukan partisipasi aktif klien, keluarga, 

dan masyarakat. Perubahan perilaku dapat dicapai dengan edukasi yang 

komprehensif dan upaya peningkatan motivasi. Pengetahuan tentang pemantauan 

glukosa darah mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia serta cara mengatasinya 

harus diberikan kepada klien. Pemantauan glukosa darah dapat dilakukan secara 

mandiri, setelah mendapat pelatihan khusus. 

2) Terapi Nutrisi Medis 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan bagian dari penatalaksanaan 

DM secara total. Setiap klien DM sebaiknya mendapat TNM sesuai dengan 

kebutuhannya guna mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan makan pada klien 

DM hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masingmasing 

individu. Bagi klien DM perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam 

hal jadwal, jenis, dan jumlah makanan, terutama yang menggunakan obat penurun 

glukosa darah atau insulin (PERKENI, 2015). 

Penatalaksanaan diet adalah komponen esensial dari perawatan DM. Tujuan 

umum penatalaksanaan diet adalah membantu klien DM meningkatkan 

pengendalian metabolisme dengan merubah perilaku makan. Tujuan khusus 

meliputi: (1) memperbaiki kadar lemak dan glukosa, (2) menyediakan asupan 

makanan harian secara konsisten, (3) memfasilitasi pengelolaan berat badan, dan 

(4) memberikan nutrisi adekuat untuk seluruh tahap kehidupan.  
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Pencapaian tujuan dan keefektifan pengelolaan mandiri terkait nutrisi 

memerlukan pendekatan tim yang melibatkan klien DM, pendekatan individual, 

gaya hidup personal, dan tujuan penatalaksanaan DM. Pengkajian nutrisi 

digunakan untuk menentukan pemberian nutrisi berbasis dari apa yang klien DM 

mampu dan yang akan dilakukan. Pemeriksaan kadar glukosa sewaktu, kadar 

lemak, tekanan darah, dan fungsi ginjal merupakan keseluruhan aspek esensial 

dari penatalaksanaan terkait diet. Perencanaan diet seimbang penting bagi klien 

DM. Kebutuhan nutrisi dan diet yang diperlukan klien DM menurut PERKENI 

(2015) adalah sebagai berikut: 

(1)  Karbohidrat 

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. 

Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Pembatasan karbohidrat total <130 

g/hari tidak dianjurkan. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga 

penyandang DM dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Pemanis alternatif dapat 

digunakan sebagai pengganti glukosa, asal tidak melebihi batas aman konsumsi 

harian (Accepted Daily Intake). Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila 

perlu tambahan makanan selingan sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. 

(2) Lemak 

Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori, tidak 

diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Komposisi yang dianjurkan: 

terdiri atas lemak jenuh <7%, lemak tidak jenuh ganda <10%, dan selebihnya 

dari lemak tidak jenuh tunggal. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah 
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yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain: daging 

berlemak dan susu fullcream. Konsumsi kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari. 

(3) Protein 

Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. Sumber protein 

yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, 

produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Klien DM 

dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 g/kg BB 

perhari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai 

biologik tinggi, kecuali klien DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan 

protein menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari. 

(4) Natrium 

Anjuran asupan natrium untuk klien DM sama dengan orang sehat yaitu 

<2300 mg perhari. Klien DM dengan hipertensi perlu dilakukan pengurangan 

natrium secara individual. Sumber natrium seperti garam dapur, vetsin, soda, 

dan bahan pengawet (natrium benzoat dan natrium nitrit). 

(5) Serat 

Penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang kacangan, 

buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Anjuran 

konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari berasal dari berbagai sumber makanan. 

(6) Pemanis alternatif 

Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman 

(Accepted Daily Intake). Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis 

berkalori dan pemanis tak berkalori. Pemanis berkalori perlu diperhitungkan 
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kandungan kalorinya sebagai bagian dari kebutuhan kalori, seperti glukosa 

alkohol dan fruktosa. Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, 

mannitol, sorbitol dan xylitol. Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada 

penyandang DM karena dapat meningkatkan kadar LDL, namun tidak ada 

alasan menghindari makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung 

fruktosa alami. Pemanis tak berkalori termasuk: aspartam, sakarin, acesulfame 

potassium, sukralose, neotame. 

(7) Kebutuhan jumlah kalori klien DM 

Beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal 

yang besarnya 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau 

dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, 

aktivitas, berat badan, dan lain-lain. 

3) Latihan Jasmani 

Kegiatan seharihari dan latihan jasmani secara teratur (3–4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar pengelolaan 

DM tipe 2. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat 

menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga akan 

memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa 

latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, 

dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan usia dan status 

kesegaran jasmani. Mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani bisa 

ditingkatkan, sementara yang sudah mendapat komplikasi DM dapat dikurangi. 
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4) Intervensi Farmakologis 

Intervensi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan 

dan latihan jasmani. Intervensi farmakologi berupa pemberian obat hipoglikemik 

oral (OHO) dan atau suntikan insulin (PERKENI, 2015). Berdasarkan cara 

kerjanya, OHO dibagi atas: 

(1) Pemicu sekresi insulin (insulin secretagogue): sulfonilurea dan glinid 

(2) Peningkat sensitivitas terhadap insulin: metformin dan tia zolidindion 

(3) Penghambat glukoneogenesis (metformin) 

(4) Penghambat absorpsi glukosa: penghambat glukosidase alfa 

Insulin merupakan protein kecil hasil derivasi dari pre-prohormon dan 

prohormon. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan 

asupan, penggunaan dan penyimpanan glukosa dalam hati, otot, dan jaringan 

adiposa atau lemak. C-peptida adalah fragmen prohormon yang tersisa setelah 

insulin dipecah. Konsentrasi C-Peptida dapat digunakan untuk membedakan 

antara jumlah insulin yang diproduksi secara normal (menghasilkan C-peptida) 

dengan insulin akibat pemberian secara injeksi (tidak membentuk C-peptida) 

(Black & Hawks, 2014).   

Insulin disekresikan setelah proses pencernaan dan absorbsi karbohidrat. 

Fase awal (Initial phase) akibat pelepasan insulin simpanan dan memuncak dalam 

waktu 5 menit. Fase lanjutan (delayed phase) akibat sintesis darah kembali ke 

level puasa. Kemampuan insulin mengontrol glukosa adalah dasar glucose 

tolerance test (GTT) dalam diagnosis DM. Penderita DMT2 tidak bergantung 
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pada insulin eksogen untuk bertahan hidup, namun membutuhkan pemakaian 

insulin untuk mengendalikan kadar glukosa yang adekuat.  

Tipe insulin, teknik injeksi, lokasi injeksi, serta respon klien dapat 

mempengaruhi onset, puncak, dan lama kerja insulin. Dosis insulin yang 

diberikan berbeda-beda tiap individu. Permulaan dosis insulin 0,5 unit/kg/hari 

(Black & Hawks, 2014). Fluktuasi kadar glukosa darah dapat terjadi, sehingga 

diperlukan peran tim pelayanan kesehatan untuk dapat meyakinkan dan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada klien DM akan kemampuannya untuk 

mengendalikan DM. Menurut PERKENI (2015) dasar pemikiran terapi insulin: 

(1) Sekresi insulin secara fisiologis terdiri dari sekresi basal dan sekresi prandial. 

Terapi insulin diupayakan mampu menyerupai pola sekresi insulin yang fisiologis. 

(2) Defisiensi insulin mungkin berupa defisiensi insulin basal, insulin prandial 

atau keduanya. Defisiensi insulin basal menyebabkan timbulnya hiperglikemia 

pada keadaan puasa, sedangkan defisiensi insulin prandial akan menimbulkan 

hiperglikemia setelah makan. 

(3) Terapi insulin untuk subtitusi ditujukan untuk koreksi defisiensi yang terjadi. 

(4) Sasaran pertama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah 

basal (puasa sebelum makan). Hal ini dapat dicapai dengan terapi oral maupun 

insulin. Insulin yang digunakan untuk mencapai sasaran glukosa darah basal 

adalah insulin basal (insulin kerja sedang atau panjang) 

(5) Penyesuaian dosis insulin basal untuk klien DM rawat jalan dapat dilakukan 

dengan menambah 2-4 unit setiap 3-4 hari bila sasaran terapi belum tercapai. 
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(6) Apabila sasaran glukosa darah basal (puasa) telah tercapai, sedangkan HbA1c 

belum mencapai target, maka dilakukan pengendalian glukosa darah prandial 

(meal-related). Insulin yang digunakan untuk mencapai sasaran glukosa darah 

prandial adalah insulin kerja cepat (rapid acting) yang disuntikkan 5-10 menit 

sebelum makan atau disuntikkan 30 menit sebelum makan pada insulin kerja 

pendek (short acting). 

(7) Insulin basal juga dapat dikombinasikan dengan obat antihiperglikemia oral 

untuk menurunkan glukosa darah prandial seperti golongan obat peningkat sekresi 

insulin kerja pendek (golongan glinid), atau penghambat penyerapan karbohidrat 

dari lumen usus (acarbose), atau metformin (golongan biguanid). 

(8) Terapi insulin tunggal atau kombinasi disesuaikan dengan kebutuhan dan 

respon individu yang dinilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah harian. 

Tabel 2.2 Farmakokinetik insulin eksogen (PERKENI, 2015) 

Jenis Insulin 
Awitan 

(onset) 

Puncak 

(effect) 

Lama 

Kerja 
Kemasan 

Insulin Analog Kerja Cepat 

(Rapid-Acting) 
Insulin Lispro (Humalog®) 

Insulin Aspart (Novorapid®) 

Insulin Glulisin (Apidra®) 

5-15 

menit 
1-2 jam 4-6 jam 

Pen/ 

cartridge 

Pen, vial 

Pen 

Insulin Manusia Kerja Pendek = 

Insulin Reguler (Short-Acting) 
Humulin® R 

Actrapid® 

30-60 

menit 
2-4 jam 6-8 jam 

Vial, pen/ 

cartridge 

Insulin Manusia Kerja Menengah 

= NPH (Intermediette-Acting) 
Humulin N® 

Insulatard® 

Insuman Basal® 

1,5-4 jam 4-10 jam 8-12 jam 
Vial,pen/ 

cartridge 

Insulin Analog Kerja Panjang 

(Long-Acting) 
Insulin Glargine (Lantus®) 

Insulin Detemir (Levemir®) 

Lantus 300 

1-3 jam 

Hampir 

tanpa 

puncak 

12-24 jam Pen 

Insulin Analog Kerja Ultra 

Panjang (Ultra Long-Acting) 

30-60 

menit 

Hampir 

tanpa 

Sampai 

48 jam 

*belum 

tersedia di 
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Jenis Insulin 
Awitan 

(onset) 

Puncak 

(effect) 

Lama 

Kerja 
Kemasan 

Degludec (Tresiba®) puncak Indonesia 

Insulin Manusia Campuran 

(Human Premixed) 
70/30 Humulin® 

(70% NPH, 30% reguler) 

70/30 Mixtrad® 

(70% NPH, 30% reguler 

30-60 

menit 
3-12 jam   

Insulin Analog Campuran 
75/25 Humalogmix® 

(75% protamin lispro, 25% lispro) 

70/30 Novomix® 

(70% protamine aspart, 30% aspart) 

50/50 Premix 

12-30 

menit 
1-4 jam   

2.1.9 Prolanis pada diabetes melitus 

Prolanis merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan 

proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas 

kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta 

BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup 

yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. 

Tujuannya adalah mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai 

kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke 

Faskes tingkat pertama memiliki hasil yang baik pada pemeriksaan spesifik 

terhadap penyakit DM Tipe 2. Bentuk pelaksanaan aktivitas Prolanis meliputi 

aktivitas konsultasi medis dan edukasi, home visit, reminder, aktivitas klub, dan 

pemantauan status kesehatan (BPJS, 2014). 
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2.5 Konsep Social Cognitive Theory (SCT) 

2.5.1 Asumsi dasar 

Bandura memulai program penelitian untuk meneliti tentang perilaku 

sosial dengan merumuskan learning theory observasional yang komprehensif. 

Prinsip kognitif sosial dapat diterapkan pada pembelajaran keterampilan kognitif, 

motorik, sosial serta kemampuan pengendalian diri (Schunk, 2012). Asumsi teori 

Bandura dalam Laila (2015) adalah sebagai berikut: 

1) Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di 

lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku yang ditiru disebut 

dengan perilaku model. Jika peniruan tersebut mendapat penguatan, maka 

perilaku yang ditiru tersebut akan menjadi perilaku dirinya. Proses pembelajaran 

menurut proses kognitif individu dan kecakapan dalam membuat keputusan. 

2) Terdapat hubungan erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran 

melibatksn keterkaitan 3 pihak yaitu lingkungan, perilaku dan faktor pribadi. 

3) Hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku baik visual maupun verbal 

yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

2.5.2 Kerangka konseptual social cognitive theory 

Bandura telah membahas perilaku manusia dalam kerangka timbal balik 

tiga arah (triadic reciprocability) yang artinya hubungan saling menyebabkan 

antara tiga faktor yaitu perilaku (behaviour), faktor personal dan kognitif 

(person), dan lingkungan (environtment) yang masing-masing bekerja secara 

mandiri sebagai faktor penentu bagi faktor lainnya (Schunk, 2012). Pengaruh 
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yang ditimbulkan memiliki kekuatan yang bervariasi dan tidak terjadi secara 

bersamaan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model hubungan timbal balik triadic causality Bandura 

Dimensi personal mempengaruhi salah satu aspek yaitu behavior 

(perilaku), disisi lain behavior mempengaruhi pemikiran dan perasaan seseorang. 

Proses belajar memerlukan social modelling melalui observasi pola perilaku yang 

diperoleh dari lingkungan sosial (environtment). Keterlibatan langsung dalam 

lathan membuat seseorang belajar tentang perilaku yang dianggap tepat. Hal ini 

mempengaruhi motivasi seseorang, sehingga komponen triadic saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam keterkaitan pembentukan perilaku. Dimensi 

personal terdiri atas self-efficacy dan ekspektasi hasil. Self-efficacy berupa 

keyakinan pada kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu tugas. Self-efficacy 

berkaitan dengan pemilihan tugas, latihan, kegigihan, upaya, dan prestasi 

sedangkan ekspektasi hasil berupa keyakinan mengenai hasil yang diharapkan 

dari sebuah perilaku (Bandura dalam DiBenedetto and Bembenutty, 2012). 

Dimensi behavioral meliputi proses pembelajaran dan regulasi diri (self-

regulation) yaitu proses untuk menginstruksi diri sendiri (Zimmerman dalam 

DiBenedetto and Bembenutty, 2012). Kinerja regulasi diri mengacu pada sasaran 

yang ingin dicapai (goals), strategi pembelajaran, dan monitor diri untuk 

Environtment 

Pengalaman sosial, etnik dan kultur budaya, model peran 

Person 

Self-efficacy, ekspektasi hasil 

Behavior 

Regulasi diri, pencarian bantuan 
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menyelesaikan suatu tugas. Dimensi environtmental dapat diartikan sebagai 

dampak dari pengalaman sosial, pengaruh etnik, peran dan budaya. Seseorang 

mempelajari pengalaman sosial dan pengamatan pada social modelling yang 

diperoleh dari lingkungan. Pengalaman sosial berdampak pada self-efficacy, 

ekpektasi dan  regulasi diri yang berujung pada perubahan perilaku, sehingga 

variabel sosial dan etnik dapat mempengaruhi dimensi personal dan behavior 

pada model triadic (DiBenedetto and Bembenutty, 2012).  

2.5.3 Learning Process 

Terdapat dua cara belajar dalam teori social kognitif yang dikemukakan 

oleh Bandura, yaitu belajar melalui pengamatan (observational learning) dan 

belajar melalui perbuatan (enactive learning): 

1. Observational Learning 

Sebagian besar perilaku manusia dan keterampilan kognitifnya dipelajari 

melalui pengamatan terhadap model. Proses observational learning meliputi:  

1)  Attentional processes 

Proses ini diawali dengan adanya perhatian dari observer yang 

diakibatkan oleh suatu peristiwa yang diterima dan dimaknai oleh observer. Jika 

orang belajar melalui modelling, maka mereka harus memperhatikan dan 

mempersepsikan perilaku model secara tepat. Tingkat keberhasilan belajar 

ditentukan oleh karakteristik model maupun karakteristik pengamat. Pembelajaran 

yang menarik dapat diperoleh melalui modifikasi ukuran, bentuk, warna, maupun 

suara untuk menarik perhatian observer. Karakteristik model harus mencakup 

frekuensi, kejelasan, daya tarik, dan nilai fungsional perilaku model.  
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2) Retention processes 

Proses retensi memerlukan kumpulan kemampuan kognitif, latihan, 

pengkodean, dan transformasi informasi yang diperoleh dari model untuk 

disimpan dalam ingatan. Retensi dapat dilakukan dengan cara menyimpan 

informasi secara imaginal atau mengkode peristiwa model ke dalam symbol-

simbol verbal yang mudah dipergunakan. Materi yang bermakna bagi pengamat 

atau menambah pengalaman sebelumnya akan lebih mudah diingat. Cara lain 

untuk mengingat adalah dengan membayangkan perilaku model atau dengan 

mempraktekkannya. 

3) Production processes 

Tahap ketiga adalah produksi yaitu penerjemahan visual dan simbolik 

dari konsep yang ditirukan untuk diterapkan pada perilaku. Beberapa latihan 

sederhana mungkin dapat dipelajari dari observasi yang sederhana, selanjutnya 

produksi yang dilakukan oleh observer menjadi suatu proses pembelajaran. 

Seseorang seringkali mengira-ngira saat mengobservasi peragaan keterampilan 

yang rumit yang dilakukan oleh model, selanjutnya mereka akan menggunakan 

kemampuan yang mereka miliki melalui praktek, perbaikan, feedback, dan 

pengulangan kembali. Variabel yang mempengaruhi observer dalam pembentukan 

perilaku mencakup kapasitas fisik, pembendaharaan respon terhadap komponen 

yang diperlukan, serta kemampuan dalam penyesuaian pada perilaku baru. 

4) Motivation process 

Individu akan melakukan tindakan yang mereka yakini menghasilkan 

apresiasi yang positif. Motivasi menjadi proses kritis dari observasional learning 
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dimana pengajar akan meningkatkan motivasi melalui berbagai cara termasuk 

membuat proses belajar senyaman mungkin, membuat materi yang menarik, 

membuat rencana dan evaluasi target dan peningkatan kompetensi. Modelling 

pada observasional learning menjadi karakteristik utama untuk mencapai proses 

berpikir. Individu belajar keterampilan dengan mengamati model. Modeling 

merupakan suatu komponen penting dalam teori sosial kognitif terkait dengan 

perubahan perilaku, kognitif dan afektif (Rosenthal & Bandura dalam Schunk, 

2012). Modelling meningkatkan self-efficacy melalui pengalaman keberhasilan 

orang lain. Seseorang cenderung mencari teladan yang memiliki keberhasilan 

dalam mencapai tujuan dengan kondisi yang sama (Yaqin, 2017). 

2. Belajar melalui perbuatan (enactive learning) 

Teori SCT memandang belajar melalui konsekuensi respon sebagai suatu 

proses kognitif. Orang mengetahui konsekuensi positif dan negatif melalui 

pengalaman orang lain. Konsekuensi respon juga dapat dipandang bernilai tinggi, 

mendorong dan memperkuat perilaku. Konsekuensi respon menciptakan 

ekspektasi bukan hubungan antara stimulus dan respon (Schunk, 2012). Perilaku 

yang menghasilkan keberhasilan akan dipertahankan sedangkan yang 

menyebabkan kegagalan akan disempurnakan atau dibuang. Konsekuensi 

memberi informasi tentang keakuratan perilaku dan dapat menjadi sumber 

motivasi bagi seseorang. Manusia berusaha untuk mempelajari perilaku yang 

mereka nilai dan percayai akan memiliki konsekuensi yang diharapkan, sementara 

mereka menghindari perilaku yang tidak memuaskan. Ketika orang percaya 
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bahwa perilaku model berguna, maka mereka akan mengikuti dengan seksama 

(Laila, 2015). Fungsi konsekuensi respon: 

1) Fungsi informasi, observer akan mendapat informasi tentang suatu perilaku 

atau kegiatan yang menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif 

2) Fungsi motivasi, informasi membangkitkan ekspektasi diri observer bahwa 

konsekuensi serupa akan diterima jika melakukan kegiatan yang sama 

3) Fungsi pembangkit emosi, pengamat dapat belajar tentang hal-hal yang dapat 

membangkitkan rasa senang maupun tidak senang, namun rasa takut dan 

penghindaran diri dapat bersumber dari pengalaman tidak menyenangkan. 

4) Fungsi pemberian nilai (valuation), nilai dan standar internal observer dapat 

berubah setelah mengamati reaksi orang lain terhadap suatu perilaku. 

2.5.4 Self-regulated learning process 

Terdapat tiga komponen utama proses self-regulation dalam Social 

Cognitive Theory (SCT) yang berkontribusi terhadap regulasi diri menuju 

keberhasilan suatu perubahan perilaku yaitu self-monitoring, self-judgement, dan 

self-evaluation. Self-monitoring melibatkan perhatian, observasi, dan pengkajian 

suatu tindakan atau perilaku yang dapat memberikan informasi dan penilaian 

menuju proses self-judgement (Bandura, 1991). Pengamatan terhadap suatu 

tindakan atau perilaku dapat memberikan informasi dan menumbuhkan motivasi 

untuk menentukan seberapa baik suatu tindakan atau perilaku yang berkontribusi 

terhadap suatu program perubahan. Self-monitoring merupakan langkah awal dan 

paling utama untuk memulai dan memberikan informasi dalam proses self-

regulation untuk mencapai suatu perubahan perilaku. Self-judgement adalah 
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proses pemberian nilai standart untuk menilai sebuah tindakan atau perilaku yang 

telah diamati (Zimmerman and Schunk, 1989). Standart nilai dapat diperoleh dari 

suatu proses pengamatan terhadap suatu model (modeling). Self-evaluation 

merupakan hasil penilaian dari suatu tindakan atau perilaku yang diamati dan 

secara langsung memberikan keputusan untuk tindakan selanjutnya. Self-

evaluation berkaitan dengan insentif atau reward, kepedulian dan kepuasan diri 

atas pencapaian dari sebuah kinerja atau tindakan (Schunk, 2015). 

Fungsi regulasi diri dalam social cognitive theory (SCT) menurut Tougas 

et al (2015) untuk mendukung proses regulasi diri secara psikologis dalam 

pembentukan sebuah perilaku diantaranya yaitu melatih self-monitoring melalui 

pemaparan informasi latihan, pemberian instruksi latihan (modelling), melatih 

untuk melakukan observasi terhadap latihan, penguatan motivasi untuk 

melakukan latihan (self-motivation) melalui verbal persuasi, dan pengkajian 

terhadap proses dan hasil yang diperoleh selama latihan (self-diagnosis). 

Membangun self-judgement dengan cara membandingkan perilaku dan hasil 

pencapaian responden yang ada dalam kelompok yang memiliki kondisi yang 

sama (social-comparison), pemaparan hasil riset (evidence), membandingkan 

pencapaian hasil latihan responden dari waktu ke waktu (self-comparison) dan 

diskusi pencapaian target (goal setting). Mendorong self-evaluation melalui 

bimbingan pada responden agar mengungkapkan penghargaan terhadap dirinya 

atas pencapaian target latihan, meningkatkan kepercayaan diri melalui review 

kemampuan selama latihan, membangun penerimaan diri dan pikiran positif 

terkait hasil yang dicapai dan perubahan perilaku. 
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2.5.5 Aplikasi dalam konseling 

Teori kognitif sosial dapat diaplikasikan untuk membantu memahami dan 

merumuskan intervensi dalam konseling, karier dan perkembangan. Dalam setting 

pemberian bantuan, konselor dapat melatih klien dalam penggunaan pendekatan 

self-management. yang didasarkan atas teori kognitif sosial. Misalnya, konselor 

dapat membantu klien mengadopsi dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan 

yang kondusif untuk kesehatan dan untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak 

baik bagi kesehatan (Snell and White, 2014). 

 

2.2 Konsep Self-Efficacy 

2.2.1 Definisi Self-Efficacy 

Self-efficacy adalah kepercayaan terhadap suatu hal yang dirasa mampu 

untuk dilakukan. Self-efficacy tidak hanya sekedar mengetahui rencana apa yang 

harus dilakukan, namun berupa keyakinan individu akan kemampuannya dalam 

mengatur dan melakukan suatu tugas tertentu demi tercapainya suatu tujuan.  

Pengukuran tingkat self-efficacy dapat dilakukan dengan cara menilai kemampuan 

individu untuk mentransmisikan keterampilan ke dalam tindakan.  

Self-efficacy mengacu pada kemampuan dan persepsi yang dirasakan 

untuk berperilaku pada tingkatan yang ditentukan. Seseorang mengetahui 

keefektifan diri mereka berdasarkan pencapaian kinerjanya, keterlibatan langsung 

terhadap hasil konsekuensi yang dicapai oleh model, bentuk persuasi, dan 

indikator fisiologis (Bandura dalam Schunk, 2012). Feist & Feist (2008) 

berpendapat terdapat tiga faktor yang mempengaruhi self-efficacy yaitu 
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keberhasilan seseorang dalam meyakinan kemampuannya, sosok model yang 

ideal, dan persuasi sosial yang berhubungan dengan dorongan. Informasi tentang 

kemampuan yang disampaikan secara verbal juga dapat digunakan untuk 

meyakinkan seseorang akan kemampuan melakukan suatu tugas. Self-efficacy 

terbentuk melalui pengalaman, interpretasi lingkungan, serta bergantung pada 

penguatan dan evaluasi secara signifikan. Self-efficacy berpengaruh terhadap 

usaha, ketekunan, dan pembelajaran. Individu yang merasakan hasil positif dalam 

belajar akan menambah usaha lebih besar dan bertahan lebih lama dibandingkan 

dengan individu yang ragu akan kemampuannya.  

2.2.2 Sumber-sumber Informasi Self-efficacy 

Sumber informasi self-efficacy menurut Bandura dalam Schunk (2012): 

1) Pengalaman keberhasilan 

Pengalaman keberhasilan yang pernah diperoleh menjadi sumber 

ekspektasi yang paling fundamental. Pengalaman keberhasilan akan mempertinggi 

keyakinan akan efikasi. Saat keyakinan kemampuan diri sudah terbentuk akan 

cenderung tergeneralisasi terutama pada situasi yang serupa. 

2) Pengalaman tak langsung 

Modelling dapat mempengaruhi self-efficacy melalui ketertarikan 

pengamat terhadap keberhasilan suatu tugas. Transmisi model terhadap pengamat 

untuk mengajarkan keterampilan dan memberi informasi dengan baik dapat 

meningkatkan self-efficacy. 
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3) Persuasi verbal 

Persuasi verbal berupa saran dan nasehat terhadap seseorang dapat 

mempengaruhi keyakinan self-efficacy, namun persuasi verbal hendaknya bersifat 

realistis dan didukung dengan pengalaman keberhasilan untuk mempertinggi 

keyakinan terhadap efikasi seseorang. 

4) Kondisi emosional 

Respon fisiologis dapat berupa tingkat emosi dimana hal ini dapat 

menurunkan ekspektasi suatu kinerja. Tingkat emosi dan perasaan (mood) juga 

berpengaruh terhadap penilaian ekspektasi efikasi seseorang. Perasaan yang 

positif akan menguatkan self-efficacy. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Self-efficacy information theory Bandura 

2.2.3 Self-Efficacy dalam capaian tugas 

Self-efficacy diasumsikan lebih spesifik, dinamis, fluktuatif, dan mudah 

berubah daripada konsep diri dan kompetensi diri yang lebih statis dan stabil 

(Schunk, 2012). Keefektifan kemampuan seseorang pada suatu tugas tertentu pada 

hari tertentu dapat berfluktuasi dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu 

persiapan individu, kondisi fisik (sakit, kelelahan), dan mood afektif, serta kondisi 

eksternal seperti sifat tugas (lama tugas dan tingkat kesulitan tugas) serta 
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lingkungan sosial. Penelitian Poag-DuCharme dan Brawley dalam Schunk (2012) 

menemukan bahwa self-efficacy memprediksi keterlibatan individu dalam 

program latihan berbasis masyarakat serta menunjukkan performa dalam 

mengatasi hambatan-hambatan dan mengantisipasi masalah. Self-efficacy juga 

berkaitan dengan inisiasi dan perawatan rutin. 

2.2.4 Self-efficacy instruksional 

Keefektifan instruksional harus mempengaruhi aktivitas, usaha, dan 

ketekunan learner terhadap observer. Tantangan penting untuk program edukasi 

adalah mengembangkan metode untuk meningkatkan keefektifan instruksional 

dengan memasukkan sumber pengembangan self-efficacy. 

2.2.5 Proses aktivasi self-efficacy 

Proses self-efficacy menurut Bandura dalam Yaqin (2017): 

1) Proses Kognitif 

Perilaku manusia bersifat purposive, diatur oleh pemikiran untuk 

mewujudkan tujuan. Pengaturan tujuan pribadi dipengaruhi oleh penilaian diri 

terhadap kemampuan diri. Semakin kuat self-efficacy seseorang, maka semakin 

kuat komitmen mereka terhadap dirinya. Sebagian besar tindakan pada awalnya 

disusun dalam pemikiran. Fungsi utama pemikiran adalah memungkinkan 

individu memprediksi kejadian dan mengembangkan cara mengendalikan orang-

orang yang berpengaruh. Keterampilan seperti itu memerlukan proses informasi 

kognitif yang efektif. Proses informasi secara kognitif melibatkan 2 proses, yaitu 

memilih dan menimbang informasi yang relevan serta mengintegrasikannya. 
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2)  Proses Motivasi 

Bandura mengemukakan bahwa motivasi manusia tergantung pada 

bertambahnya atau berkurangnya kesenjangan. Motivasi menuntut adanya kontrol 

proaktif dan kontrol reaktif. Seseorang memotivasi dirinya untuk mencapai 

tingkat equilibrium. Kontrol reaktif mencakup penyesuaian tingkat usaha untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan untuk mencapai kepuasan diri dan 

kondisi yang diinginkan dapat berfungsi sebagai motivator. Motivasi diatur oleh 

harapan bahwa tingkah laku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu, namun, 

individu bertindak berdasarkan keyakinan tentang apa yang dapat mereka lakukan 

dan kemungkinan hasil yang diperoleh. 

3) Proses afektif 

Keyakinan terhadap kemampuan dalam mengatasi masalah dipengaruhi 

oleh tingkat stres dan depresi yang muncul dalam situasi yang mengancam. 

Keyakinan pada ketidakmampuan mengatasi ancaman menghasilkan kegelisahan 

yang tinggi, sebaliknya, keyakinan pada kemampuan dalam mengendalikan 

ancaman tidak menghasilkan pola pikir yang mengganggu. Pendekatan yang 

menurunkan tingkat emosi dapat mempertinggi keyakinan terhadap self-efficacy 

maupun kinerja. Semakin kuat self-efficacy, maka seseorang akan lebih berani 

dalam melakukan aktivitas dan menghadapi masalah dan ancaman. 

4) Proses Seleksi 

Orang menghindari aktivitas dan situasi yang mereka yakini melebihi 

kemampuan mereka, namun mereka dengan mudah melakukan kegiatan yang 

menantang dan memilih situasi yang bisa mereka timbulkan sendiri. Dengan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



41 
 

pilihan yang mereka buat, orang menumbuhkan berbagai kompetensi dan minat 

untuk menentukan kehidupan mereka.  

2.2.6 Fungsi dan dampak self-efficacy 

Keyakinan dan self-efficacy berperan dalam perilaku seseorang. 

Keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mendorong melakukan suatu kegiatan, 

sebaliknya tanpa keyakinan terhadap efikasi membuat seseorang menghindari 

kegiatan. Keyakinan juga menentukan seberapa besar usaha seseorang dalam 

menghadapi kesulitan dan mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Self-

efficacy dapat mempengaruhi keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 

tugas-tugas tertentu (Schunk, 2012).  

2.2.7 Self-efficacy dalam kesehatan dan terapeutik 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa self-efficacy dapat 

memprediksi perilaku kesehatan dan fungsi terapeutik (Bandura; Maddux; 

Maddux, Brawley, & Boykin, dalam Schunk, 2012). Bandura telah meneliti 

kekuatan self-efficacy dapat memprediksi perubahan perilaku kesehatan dan 

fungsi terapeutik. Bandura juga menekankan pentingnya pengaturan diri dalam 

kesehatan dan kesejahteraan (Bandura dalam Schunk, 2012). Self-efficacy 

mempengaruhi tindakan melalui proses kognitif, motivasional, afektif, dan proses 

pengambilan keputusan serta berpikir positif atau negatif, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, bertahan selama kesulitan, penanganan emosi terutama 

pada saat stres, ketangguhan terhadap kemunduran dan pengambilan keputusan 

saat keadaan kritis (Benight & Bandura dalam Schunk, 2012). 
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2.3 Konsep Kepatuhan Diet 

2.3.1 Definisi kepatuhan 

Kepatuhan (adherence) adalah suatu perilaku seseorang untuk mengikuti 

saran medis maupun kesehatan. Kepatuhan dalam treatment banyak diperlukan 

terutama pada penyakit-penyakit kronis. Kepatuhan didefinisikan oleh WHO 

sebagai perilaku seseorang sejauh mana individu berkenaan dengan minum obat, 

mengikuti diet, atau menjalankan perubahan gaya hidup, sesuai dengan 

rekomendasi yang disepakati dari penyedia layanan kesehatan (Garcı´a-Pe´rez, 

2014). Kepatuhan didefinisikan sebagai tingkatan perilaku seseorang yang 

mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan melaksanakan gaya hidup sesuai 

dengan rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan (WHO dalam Ilmah, 2015).  

Niven dalam Ilmah (2015) menyebutkan keyakinan, sikap, dan 

kepribadian muncul berdasarkan pengetahuan dan persepsi pada diri sendiri. Klien 

yang tidak patuh adalah orang yang lebih mudah depresi, anxietas, memiliki 

kekuatan ego yang lemah serta kehidupan sosial yang lebih berpusat pada diri 

sendiri. Terdapat dua faktor yang mendasari keyakinan seseorang yaitu 

kerentanan dan keparahan. Kerentanan tentang keyakinan apakah dirinya sakit 

dan keyakinan tehadap keparahan yaitu persepsi individu seberapa berat penyakit 

yang dideritanya.  

Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan penuh (total 

compliance) dan ketidakpatuhan (non-compliance). Kepatuhan penuh merupakan 

kondisi dimana klien benar-benar patuh secara sungguh-sungguh terhadap 
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treatment atau pengobatan, sedangkan ketidakpatuhan merupakan kondisi dimana 

klien tidak melakukan treatment atau pengobatan. 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Brannon dan Nord 

dalam Lestarina (2016) diantaranya yaitu: 

1. Karakter individu 

Beberapa aspek yang dimiliki oleh individu berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan seseorang, aspek tersebut antara lain: 

1) Usia, kepatuhan dapat meningkat atau menurun seiring dengan pertambahan 

usia dan bergantung pada spesifikasi penyakit, waktu dan pengobatan. 

2) Gender, tingkat kepatuhan ditemukan berbeda pada pria dan wanita. 

Perbedaan ini terjadi umumnya pada rekomendasi pengobatan secara 

khusus. 

3) Dukungan sosial, dukungan yang diterima dari keluarga, saudara maupun 

teman dapat menunjang tingkat kepatuhan seseorang. Dukungan sosial 

berpengaruh positif terhadap kesehatan psikologis, kesejahteraan fisik, dan 

kualitas hidup seseorang. 

4) Dukungan emosional, keterlibatan faktor emosional secara kualitas dalam 

dukungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan dibandingkan secara 

kuantitas. Dukungan emosi yang diberikan oleh keluarga kepada klien 

mempengaruhi proses penyembuhan melalui perhatian, rasa dicintai, 

dihargai dapat menjadi dukungan yang besar untuk patuh dalam 

menjalankan diet (Ilmah, 2015). 
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5) Kepribadian individu, berdasarkan hasil penelitian kepribadian yang obsesif  

kompulsif mempunyai hubungan yang positif terhadap kepatuhan, 

sedangkan kepribadian yang sinis memiliki hubungan yang negatif terhadap 

ketidakpatuhan. 

6) Keyakinan individu, ketika individu percaya bahwa dengan patuh terhadap 

treatment yang direkomendasikan dapat memberikan keuntungan kesehatan, 

maka individu akan patuh terhadapat treatment tersebut. individu yang 

perhatian terhadapa kesehatan mereka juga memungkinkan untuk patuh 

terhadap saran medis. Individu yang percaya atas kontrol mereka terhadap 

kesehatan mereka sendiri cenderung untuk tidak patuh terhadap saran 

medis. 

7) Norma dan budaya, kepercayaan dan tingkah laku dalam lingkungan 

individu dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam pengobatan. 

2. Karakteristik hubungan antara klien dengan petugas kesehatan 

Kemampuan komunikasi verbal menjadi faktor penting dalam 

membangun kepatuhan pada klien. Petugas kesehatan perlu memperhatikan 

apakah yang mereka sampaikan akan didengarkan, dipahami, dan dilakukan oleh 

klien. Jenis bahasa, penggunaan istilah, tingkat pendidikan, kepribadian, latar 

belakang budaya dan sosial juga menjadi faktor keberhasilan dalam penyampaian 

informasi kesehatan. Kepatuhan akan meningkat seiring dengan peningkatan 

kompetensi petugas kesehatan. (Niven, dalam Lestarina, 2016). Freuerstein dalam 

Lestarina (2016) menyebutkan terdapat 5 aspek yang mendukung kepatuhan: 
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1) Pendidikan, salah satu metode yang dapat meningkatkan kepatuhan dapat 

dilakukan melalui pendidikan kesehatan. Adapun pendidikan yang diberikan 

berupa pendidikan yang bersifat aktif. 

2) Akomodasi, merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memahami ciri 

kepribadian klien. 

3) Modifikasi lingkungan dan sosial, dapat dilakukan dengan membangun 

dukungan sosial dari keluarga maupun teman. 

4) Perubahan model terapi, program-program dapat dibuat secara sederhana 

serta keterlibatan klien secara aktif sangat diperlukan. 

5) Meningkatkan interaksi petugas kesehatan dengan klien, petugas kesehatan 

dapat memberikan umpan balik setelah klien mendapatkan program terapi. 

2.3.3 Kepatuhan diet pada klien DM  

Kepatuhan terhadap prinsip diet adalah salah satu aspek paling 

menantang pengelolaan DM. Hal ini memerlukan upaya untuk sebuah rencana 

yang efektif, pengakajian pola makan, pengetahuan rencana makan yang sehat, 

dan niat serta kemampuan untuk memodifikasi kebutuhan diet. Pengkajian dasar 

nutrisi meliputi ukuran antropometri, uji biokimia, pemeriksaan fisik dan evaluasi 

diet. Standar “diet diabetik” tidak lagi diresepkan untuk semua klien DM, 

melainkan lebih ditekankan pada perencanaan makan dengan diet yang seimbang 

melalui berbagai pilihan diet yang dapat disesuaikan pada masing-masing klien 

DM (Black & Hawks, 2014). 

Perencanaan makan menjadi program utama dalam mencegah komplikasi 

khususnya bagi klien DM. Tujuan perencanaan makan pada DM adalah 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



46 
 

pengendalian berat badan, kadar glukosa, lipid, dan hipertensi (Dyson et al., 

2011). Penurunan berat badan dan diet hipokalori efektif memperbaiki kadar 

glukosa dalam jangka pendek dan memiliki manfaat meningkatkan kontrol 

metabolik dalam jangka panjang. Penurunan berat badan dapat menurunkan 

resistensi insulin. Penurunan berat badan dapat dicapai dengan penurunan asupan 

energi dari perencanaan makan dan peningkatan pengeluaran energi melalui 

latihan fisik (Yaqin, 2017).  

Perencanaan diet dapat melalui:  

1) Pengaturan Jenis Makanan  

Pengaturan jenis makanan pada klien DM sama dengan jenis makanan pada 

orang sehat, yaitu terdiri dari makronutrisi dan mikronutrisi namun dengan porsi 

dan aturan yang berbeda. 

2)  Jumlah Makanan (kalori)  

Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, stress 

akut dan kegiatan jasmani untuk mencapai dan mempertahankan berat badan 

idaman. Status gizi dapat ditentukan menggunakan Body Mass Index (BMI) = 

Indek Massa Tubuh (IMT) atau berat badan ideal. 

3) Pengaturan Jadwal Makan  

Pengaturan jadwal makan pada klien DM dapat dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu waktu makan utama dan waktu makan selingan. Waktu makan 

utama diartikan sebagai waktu bagi klien DM untuk makan dengan menu yang 

mengandung, nasi, lauk pauk, serat, dan lemak dengan porsi yang disesuaikan 

aktivitas dan indeks massa tubuh (IMT). Waktu makan selingan adalah waktu 
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makan yang hanya berisi menu berupa makanan ringan seperti kue puding tawar, 

buah, dan cracker tawar. Waktu makan utama dibagi menjadi tiga waktu yaitu 

pagi (06.00-08.00), siang (12.00-13.00) dan malam (18.00-19.00). Waktu makan 

selingan (ngemil) juga dibagi tiga waktu, yaitu berada diantara waktu makan besar 

dan biasanya dilakukan pada waktu sebagai berikut: selingan 1 (10.00), selingan 2 

(16.00), dan selingan 3 (21.00) (Depkes RI, 2008). 

2.3.4 Pengukuran kepatuhan  

Metode untuk mengukur kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu metode langsung 

dan tidak langsung. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan serta tidak 

ada metode yang dianggap sebagai gold standard. Metode langsung (direct 

methods) diantaranya terapi observasi langsung, pengukuran kadar obat atau hasil 

metabolisme dalam darah. Metode langsung, meskipun lebih akurat, namun tidak 

ekonomis dan berpotensi menyebabkan distorsi pada klien. Metode tidak langsung 

(indirect methods) diantaranya penggunaan kuesioner dan laporan klien (patient 

self-report), penghitungan tablet obat, tingkat penggunaan resep dokter, 

pengkajian respon klinis klien, penggunaan monitor obat elektronik, pengukuran 

tanda psikologis dan catatan harian klien (Yaqin, 2017). 

 

2.4 Konsep Glukosa Darah 

2.4.1 Glukosa plasma 

Glukosa adalah substrat metabolik primer di dalam tubuh. Kadar glukosa 

plasma sekitar 100 mg/dl pada keadaan makan maupun puasa. Glukosa memasuki 

sel bergantung pada insulin, kecuali otak. Penggunaan glukosa di serebrum bebas 
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dari pengaruh insulin dan hanya membutuhkan kadar glukosa plasma 60 mg/dl. 

Kadar dibawah ini menyebabkan disrupsi fungsi otak dan menstimulasi saraf 

simpatis untuk meningkatkan aliran darah ke otak (Black & Hawks, 2014). 

Sumber penyimpanan glukosa adalah glikogen, gliserol, dan asam amino. 

Hormon glukagon, kortisol, hormon pertumbuhan, dan epinefrin dapat 

meningkatkan kadar glukosa plasma. Hormon pertumbuhan mencegah 

glukogenesis, namun meningkatkan kadar glukosa melalui mekanisme lain. 

Kortisol menjaga penyimpanan glikogen dan lemak di pusat tubuh namun 

memobilisasi sumber penyimpanan glukosa lainnya, termasuk glukogenesis. Saat 

puasa, glukosa diambil dari sumber penyimpanan, seperti glikogen, lemak, dan 

jika masih kurang diambil dari sumber asam amino (Black & Hawks, 2014). 

2.4.2 Glukagon 

Glukagon merupakan hormon yang dikeluarkan ketika kadar glukosa 

turun drastis kurang dari 90 mg/dl. Glukagon bereaksi di hati untuk meningkatkan 

kadar glukosa plasma, berkebalikan dengan insulin. Stimulus insulin dan 

glukagon memungkinkan terjadi penggunaan glukosa oleh sel sekaligus 

penyimpanan glukosa tanpa disertai penurunan kadar glukosa plasma yang berat. 

Glukagon dilepaskan ketika sedang melakukan aktivitas fisik dan mencegah 

hipoglikemia akibat penggunaan glukosa oleh otot. Glukagon dapat diberikan per 

injeksi untuk terapi hipoglikemia (Black & Hawks, 2014). 

2.4.3 Kadar glukosa darah puasa 

Sampel glukosa darah yang diambil saat klien DM tidak makan makanan 

selain minum air selama paling tidak 8 jam. Sampel darah ini secara umum 
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mencerminkan kadar glukosa dari produksi hati. Jika klien DM mendapatkan 

cairan dekstrosa, hasil pemeriksaan harus dianalisis dengan hati-hati. Diagnosis 

DM dibuat ketika kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dl. Nilai antara 100-125 mg/dl 

mengindikasikan intoleransi glukosa puasa (PERKENI, 2015). 

2.4.4 Kadar glukosa darah acak (sewaktu) 

Klien DM dapat didiagnosis melalui manifestasi klinis dan kadar glukosa 

darah acak ≥ 200 mg/dl. Sampel glukosa darah sewaktu diambil sewaktu-waktu 

tanpa puasa. Peningkatan kadar glukosa darah mungkin terjadi setelah makan atau 

dalam kondisi stress (Black & Hawks, 2014). 

2.4.5 Kadar glukosa darah setelah makan 

Kadar glukosa darah setelah makan (post prandial) dapat diambil dan 

digunakan untuk mendiagnosis DM. Kadar glukosa darah setelah makan 

mencerminkan efisiensi ambilan glukosa yang diperantarai insulin oleh jaringan 

perifer. Kadar glukosa darah secara normal seharusnya kembali ke kadar kondisi 

puasa dalam 2 jam. Kadar glukosa darah 2 jam setelah makan ≥ 200 mg/dl selama 

tes toleransi glukosa oral (OGTT) memperkuat diagnosis DM. Pada lansia kadar 

glukosa setelah makan meningkat 5-10 mg/dl per dekade setelah usia 50 tahun 

karena penurunan toleransi glukosa (Black & Hawks, 2014). 

2.4.6 Kadar hemoglobin glikosilase 

Glukosa secara normal melekat dengan sendirinya pada molekul hemoglobin 

dalam sel darah merah, oleh karena itu, kadar glukosa darah tinggi maka kadar 

hemoglobin glikosilase juga tinggi (HbA1c). HbA1c dirujuk sebagai kadar 

glukosa darah yang diukur lebih dari 3 bulan sebelumnya. HbA1c dinyatakan 
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dalam presentase dan bermanfaat dalam mengevaluasi pengendalian glikemia 

jangka panjang. American Diabetes Association merekomendasikan kadar HbA1c 

dibawah 7% dan tes HbA1c dilakukan secara rutin tiap 6 bulan pada klien DM 

yang memenuhi target primer pengendalian glikemik (<7%) dan tiap 3 bulan bagi 

klien DM yang belum mencapai target primer pengendalian glikemik. Kondisi-

kondisi seperti perdarahan, kehamilan, asplenia, penggunaan aspirin, alkohol dan 

heparin pada saat pemeriksaan dapat menghasilkan kadar HbA1c yang palsu 

(Black & Hawks. 2014). 

 

2.6 Konsep Mindfulness 

2.6.1 Definisi mindfulness 

Mindfulness merupakan salah satu alat untuk memperkuat kemampuan 

kontrol yang disengaja. Perhatian penuh dapat digambarkan sebagai 

keingintahuan yang disengaja yaitu terhubung dengan keterbukaan dan 

penerimaan terhadap semua pengalaman yang dirasakan saat ini, termasuk aspek 

kognitif dan emosional. Mindfulness memperlebar jarak psikologis dan 

pengalaman yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan pola kebiasaan 

reaktif yang timbul melalui pengalaman, termasuk pikiran, emosi. Mindfulness 

dalam praktiknya mencoba mempertahankan perhatian secara penuh terhadap 

suatu objek praktik yang dipilih misalnya sensasi, pernapasan, gangguan atau 

kesulitan yang dihadapi misalnya kekhawatiran maupun emosi negatif. Perhatian 

yang terarah berakibat pada tindakan pengaturan diri yang dikendalikan pada 

tujuan dan mengurangi tindakan yang bersifat reaktif (Lymeus et al., 2016).  
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2.6.2 Aksioma mindfulness 

Shapiro et al (2006) menjelaskan aksioma dalam mindfulness terdiri atas 

niat, perhatian, dan sikap. Mekanisme mindfulness didasarkan pada tiga 

komponen (axioms) yaitu: 

1. Tujuan atau niat (intention) 

Peranan niat dalam latihan mindfulness dijelaskan bahwa pada saat 

proses mindfulness, tahapan niat bergeser sepanjang rangkaian peraturan diri, 

eksplorasi diri, dan akhirnya untuk keterbukaan diri. Mereka yang tujuannya 

adalah pengaturan sendiri dan manajemen stres mencapai pengaturan sendiri, 

mereka yang tujuannya adalah eksplorasi diri mencapai eksplorasi diri, dan 

mereka yang tujuannya keterbukaan diri beralih ke keterbukaan diri. Hal ini sesuai 

dengan definisi niat sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, dan dapat 

berubah. Niat berisi alasan seseorang untuk berlatih menjadi komponen utama 

mindfulness. Niat (intention) terbentuk bersamaan dengan motivasi sebelum "set" 

eksekutif dibentuk. Set eksekutif didukung oleh sistem kerja memori dalam 

menerapkan dan memelihara instruksi latihan (Vago and Silbersweig, 2012). 

2. Memunculkan perhatian (attention) 

Perhatian dalam mindfulness merupakan perhatian yang berfokus pada 

proses momen saat ini. Konteks latihan mindfulness melibatkan pengamatan 

terhadap berjalannya momen pengalaman seseorang, baik pengalaman internal 

maupun eksternal. Fritz Perls dalam Shapiro et al (2006) mengklaim bahwa 

perhatian pada dan tentang diri seseorang bersifat kuratif. Psikologi kognitif 

menggambarkan aspek kemampuan attentional, termasuk kemampuan untuk 
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menempatkan perhatian penuh dalam jangka waktu yang lama terhadap satu 

objek, kemampuan untuk mengalihkan fokus perhatian di antara objek, dan 

kemampuan untuk menghambat proses pengamatan yang bersifat sekunder dari 

pikiran, perasaan dan sensasi. 

3. Sikap (attitude) 

Latihan yang disengaja menjadikan seseorang mampu memperhatikan 

setiap pengalaman yang timbul dan membiarkan apa yang dialaminya berlalu. 

Seseorang dapat mengembangkan kemampuannya untuk terus-menerus 

mengupayakan dorongan terhadap pengalaman yang menyenangkan. Perhatian 

tanpa disertai kualitas batin dalam latihan dapat mengakibatkan perasaan 

penghakiman diri (judgemental). Komponen sikap dalam mindfulnsess disebut 

sebagai orientasi terhadap pengalaman yang melibatkan rasa ingin tahu dan 

penerimaan. Respon afektif terhadap objek dapat memiliki kekuatan positif, 

negatif, atau netral dan cenderung berkembang kecuali terdapat hambatan dan 

pelepasan kesadaran.  

Shapiro et al (2006) menambahkan proses dalam mindfulness sebagai 

meta mekanisme yang disebut dengan reperceiving atau merasakan kembali. 

Reperceiving dapat digambarkan sebagai rotasi atau peralihan dalam kesadaran 

dimana sebelumnya "subjek" menjadi "objek". Reperceiving memungkinkan 

seseorang untuk secara mendalam mengalami setiap peristiwa dari pikiran dan 

tubuh tanpa menghakimi serta terhubung lebih erat dengan peristiwa dan 

pengalaman sesaat yang mungkin naik dan turun secara alami tanpa rasa terikat. 
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Shapiro et al (2006) menambahkan empat komponen dalam mekanisme 

mindfulness yang terkandung dalam tiga aksioma mindfulness, yaitu: 

1) Regulasi diri (self-regulation) dan manajemen diri (self-management) 

Regulasi diri adalah proses dari suatu sistem dalam menjaga stabilitas 

fungsi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Regulasi diri didasarkan 

pada umpan balik. Niat mengolah perhatian menuju sebuah hubungan yang 

membawa pada regulasi diri dan akhirnya ke arah tatanan kesehatan yang lebih 

baik. Proses reperceiving menghambat disregulasi dan kebiasaan maladaptif yang 

bersifat otomatis, dan pada gilirannya cenderung tidak mengikuti pola reaktif 

kebiasaan, misalnya reaksi kecemasan yang tidak terkontrol akan diadaptasikan 

kedalam beberapa perilaku seperti merokok atau makan berlebihan. 

2) Emosional, kognitif, dan perilaku 

Reperceiving meningkatkan kapasitas seseorang untuk mengamati sisi 

emosional dalam suatu pengalaman atau peristiwa yang dihadapi. Hal ini 

memungkinkan seseorang untuk melihat situasi saat ini termasuk reaksi pikiran, 

emosi, dan perilaku yang dipicu oleh kebiasaan, pengkondisian, dan pengalaman 

sebelumnya. Pengamatan terhadap pengalaman batin memperlihatkan kondisi 

mental emosional seseorang, yang pada gilirannya mendorong perilaku kognitif 

yang lebih fleksibel dan mengurangi perilaku reaktif. 

3) Klarifikasi nilai 

Reperceiving dalam proses ini membantu seseorang mengenali apa yang 

berarti bagi mereka dan yang mereka hargai. Seringkali nilai telah dikondisikan 

oleh keluarga, budaya, dan masyarakat. Perilaku otomatis sering membatasi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



54 
 

pertimbangan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai. Perilaku yang 

didasarkan pada mindfulness membuat individu bertindak lebih sesuai dengan 

nilai dan tujuan mereka (Brown & Ryan dalam Shapiro et al., 2006). 

4) Keterbukaan (exposure) 

Seseorang mengetahui bahwa emosi, pikiran, atau sensasi tubuhnya tidak 

terlalu bermakna atau menakutkan melalui paparan langsung. Seseorang dapat 

belajar secara eksperiental dan fenomenologis melalui pengamatan langsung 

terhadap keadaan emosional yang negatif sehingga memungkinkan seseorang 

untuk mendalami objek yang lebih kuat dengan reaktifitas yang rendah. Hӧlzel et 

al (2011), menjelaskan praktek mindfulness mencakup pemusatan perhatian pada 

pengalaman pikiran, emosi, dan sensasi tubuh. Komponen yang muncul untuk 

menggambarkan mekanisme mindfulness dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 Komponen dalam mekanisme praktik mindfulness  

Mekanisme Instruksi Keterkaitan dengan area otak 

Regulasi 

perhatian 

Mempertahankan perhatian pada objek yang 

dipilih, saat perhatian terganggu kembali 

memperhatikan objek 

Anterior Cingulate Cortex 

(ACC) 

Kewaspadaan 

tubuh 

Fokus pada suatu objek pengalaman internal, 

seperti pengalaman sensori, pernapasan, 

emosi dan sensasi tubuh lainnya 

Insula, temporo-parietal 

junction 

Regulasi emosi 

dan penilaian 

(reappraisal) 

Mendekati reaksi emosional yang sedang 

berlangsung dengan cara menerima dan 

tidak menghakimi 

(Dorsal) prefrontal cortex 

(PFC) 

Regulasi emosi, 

keterbukaaan, 

pemadaman, dan 

penguatan 

Membuka diri untuk apapun yang tampak 

dalam kesadaran, melepaskan diri dalam 

kesadaran, menahan diri dari reaktivitas 

internal 

Ventro-medial PFC, 

hippocampus, amygdala 

Perubahan 

perspektif diri 

Identifikasi perasaan yang bersifat statis 

dalam diri 

Medial PFC, Posterior 

Cingulate Cortex (PCC), insula, 

temporo-parietal junction 
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2.7 Konsep Makan 

2.7.1 Definisi 

Makan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. Aktivitas makan berfungsi untuk 

menyediakan nutrisi dan energi yang dibutuhkan. Makanan dan aktivitas makan 

juga berkaitan dengan kehidupan sosial. Aktivitas makan dianggap sebagai bagian 

dari pengalaman budaya yang menyenangkan (Cruwys et al., 2015). Makan tidak 

hanya mencakup pemenuhan asupan nutrisi dan makanan dan memuaskan 

kelaparan fisik tetapi terdapat pola perilaku makan dalam kaitannya dengan 

preferensi, seleksi dan konsumsi makanan. Motivasi untuk makan akan muncul 

saat terjadi defisit simpanan nutrisi tubuh dan akan terpuaskan oleh makanan 

untuk mengisi kembali kebutuhan nutrisi tubuh. Porsi makanan, motivasi, 

frekuensi makan dan pilihan asupan makanan dipengaruhi oleh berbagai variabel, 

seperti rasa lapar, nafsu makan, biaya, aksesibilitas makanan, budaya, lingkungan 

sosial dan emosi. Keputusan untuk mengkonsumsi makanan berasal dua proses 

kognitif yaitu intuisi dan pemikiran rasional. Proses intuitif bersifat cepat, 

otomatis, asosiatif dan emosional, sementara pemikiran rasional atau penalaran 

bersifat lamban dan terkendali (Jiang et al., 2014). 

Striegel-Moore & Bulik (2007) menjelaskan perilaku makan yang tidak 

biasa disebut dengan eating disorder merupakan gangguan perilaku makan yang 

kompleks dan memberikan efek pada kesehatan fisik, mental atau keduanya. 

Terdapat tiga kategori gangguan perilaku makan (eating disorder) yaitu:  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



56 
 

1) Anorexia nervosa, diartikan sebagai hilangnya nafsu makan yang 

mengakibatkan individu dengan kelainan seperti mengurangi intake makan. 

Anorexia nervosa dicirikan dengan menurunnya berat badan, kurangnya olahraga, 

serta memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap kenaikan berat badan dan  

menggunakan bentuk tubuh sebagai cara untuk evaluasi diri (Stice, 2002). 

2) Bulimia nervosa, merupakan salah satu perilaku makan menyimpang dengan 

karakteristik mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar kemudian 

memuntahkan kembali dengan paksa (purging), menggunakan obat pencahar atau 

diuretik, berpuasa atau olahraga yang berlebihan. Penderita bulimia nervosa juga 

tidak mampu mengontrol keinginannya untuk makan serta memiliki perasaan 

bersalah dan mengkompensasinya dengan berbagai cara seperti memuntahkan 

kembali (purging), olahraga yang berlebihan, atau menggunakan obat pencahar 

maupun diuretik (Stice, 2002). 

3) Binge eating disorder (BED), merupakan keadaan mengkonsumsi makanan 

dalam jumlah yang banyak dan tidak dapat dikontrol oleh individu itu sendiri. 

Karakteristik binge eating disorder (BED) adalah adanya konsumsi makanan 

dalam jumlah banyak dan berulang namun tidak disertai dengan pemuntahan 

(purging) atau perilaku kompensasi lain seperti puasa atau olahraga berlebihan 

seperti bullimia nervosa. Binge eating disorder (BED) dapat dicirikan dengan 

makan lebih cepat dari biasanya, makan sampai merasa tidak nyaman, atau makan 

dalam porsi yang sangat besar meskipun tidak merasa lapar (Stice, 2002). 

4) Eating disorder not otherwise specified (EDNOS), merupakan gangguan 

perilaku makan dimana sebagian besar individu yang mengalami kelainan makan 
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klinis secara signifikan namun tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk 

anoreksia nervosa atau bulimia nervosa (Striegel-Moore, Bulik, 2007). 

2.7.2 Perilaku makan pada klien DM 

Yannakoulia (2006) menjelaskan proses adaptasi terhadap kebiasaan 

makan sesuai anjuran diet tidak mudah dicapai oleh klien DM. klien DM 

menghadapi beberapa kesulitan seperti kendala informasi, lingkungan sosial, 

kondisi psikologis dan gaya hidup sehari-hari. Pemahaman tentang perilaku 

makan serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan makanan dapat 

membantu meningkatkan efektivitas informasi kesehatan dan modifikasi gaya 

hidup klien DM. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perbaikan perencanaan 

makan, pemilihan dan persiapan makanan, manajemen berat badan dan kontrol 

porsi makan. Klien DM juga melaporkan kesulitan dalam mematuhi anjuran diet 

karena beberapa persepsi dan emosi negatif yang terkait seperti rasa nikmat dalam 

makan, otonomi dan kebebasan. Perilaku makan juga dievaluasi untuk keperluan 

dengan kontrol glikemik (Yannakoulia, 2006). 

Gangguan makan pada DM type 2 (DMT2) dapat berupa binge eating 

(makan berlebihan) maupun anoreksia. Metabolisme lipid yang abnormal 

menyebabkan resistensi insulin mengakibatkan terjadinya gangguan pengendalian 

nada saraf otonom (Goebel-Fabbri, 2008). Gangguan aktivasi vagal efferent oleh 

batang otak Thyrotropin-releasing hormone (TRH) memiliki peran penting dalam 

disregulasi asupan makanan. TRH bekerja pada batang otak dan spinal untuk 

mengintegrasikan aktivitas sympathovagal yang berfungsi untuk mengendalikan 
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ghrelin dan pelepasan hormon pada usus, sekresi asam lambung, dan motilitas 

usus sebelum dan sesudah makan (Zhao et al., 2013). 

Sinyal metabolik yang abnormal seperti hiperglikemi dan hiperleptinemia 

mempengaruhi sintesis dan stimulasi fungsi vagal dan batang otak. Hal ini 

menyebabkan ketidakseimbangan sympathovagal yang bertanggung jawab atas 

disfungsi organ viceral multisistemik, termasuk disregulasi asupan makanan. 

Gangguan fungsi vagal dan pengaruh kadar gula darah yang tinggi juga 

berkontribusi terhadap terjadinya gastropharesis yang merupakan penyebab 

lamanya pengosongan lambung sehingga terkadang didapatkan eating disorder 

pada klien DM. Pengendalian asupan makanan yang tepat, nutrisi seimbang, 

manajemen berat badan, perbaikan hiperglikemia dan hiperlipidemia memiliki 

efek menguntungkan untuk meningkatkan fungsi vagal efferent dan 

mengembalikan keseimbangan sympathovagal. (Zhao et al., 2013). 

 

2.8 Konsep Mindfulness-based on Eating 

2.8.1 Definisi mindfulness-based on eating 

Mindfulness-based on eating adalah program untuk meningkatkan 

kepedulian dan kewaspadaan terkait aktivitas makan dan mengurangi perasaan 

acuh atau kebiasaan reaktif. Intervensi makan berbasis mindfulness menggunakan 

prinsip-prinsip dasar seperti melibatkan isyarat internal yaitu rasa lapar dan 

kenyang untuk menghindari konsumsi berlebihan serta menggunakan isyarat 

eksternal seperti mengurangi porsi, gangguan saat makan, perhatian terhadap 

sensasi fisik maupun emosional, pemilihan makanan dan makan secara perlahan 
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untuk membantu mencapai kesadaran. Tidak ada definisi yang umum tentang 

makan secara sadar namun prinsip-prinsip tersebut konsisten dalam berbagai 

literatur (Kristeller et al., 2014b; Peluso et al., 2016). 

Mindlessness pada aktivitas makan sebaliknya dapat menyebabkan 

berkurangnya kenikmatan saat mengonsumsi makanan karena melibatkan 

penerimaan informasi yang bersifat otomatis dengan atau tanpa penilaian. 

Mindlessness terjadi secara otomatis dimana sedikit perhatian yang diberikan pada 

sensasi makanan menyebabkan sensasi yang hanya sekedar rasa serta kurangnya 

kenikmatan terhadap makanan. Beberapa penelitian menyebutkan peluang 

terjadinya mindless eating adalah menggabungkan aktivitas makan dengan 

aktivitas lain seperti menonton televisi, menyetir, porsi makanan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan tubuh serta pengaruh lingkungan eksternal yang lain. Hal ini 

mengakibatkan individu tidak mengenali respon terhadap intake makanan yang 

dikonsumsi (Mason et al., 2016a; Hong et al., 2012; Warren et al., 2017).  

Perhatian dan kesadaran saat aktivitas makan merupakan komponen 

utama dalam latihan. Tiap sesinya berisi panduan pemusatan perhatian yang 

berorientasi pada pengalaman, pendapat, dan perasaan yang berhubungan dengan 

asupan makanan. Elemen lain berisi tentang pengelolaan aspek fisik maupun 

emotional untuk memunculkan isyarat lapar maupun kenyang, tekanan sosial 

untuk makan, pemilihan jenis makanan dan dialog internal yang berkontribusi 

terhadap penyusunan kembali pola perilaku yang adaptif (Re-patterning behavior) 

(Dalen et al., 2010; Miller et al., 2014). 
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Latihan ini dapat diobservasi melalui tindakan observing dan acting. 

Observing dapat dilihat dari adanya proses pengungkapan sensasi, persepsi, ide, 

dan perasaan selama makan, sedangkan acting dapat dilihat dari kepedulian dan 

perhatian klien selama makan (Framson et al., 2009). Mindfulness-based on 

eating juga mencakup pengelolaan informasi dasar mengenai diet, aktivitas fisik, 

pengaturan berat badan dan glikemia.  

2.8.2 Mekanisme mindfulness-based on eating 

Mindfulness-based on eating meningkatkan perhatian selama aktivitas 

makan melalui peningkatan sensitivitas terhadap isyarat fisiologis. Salah satu 

teknik dalam mindfulness-based on eating adalah klien diajarkan untuk makan 

perlahan, memperhatikan rasa, mengunyah dan menelan makanan. Proses ini 

bertujuan untuk memperlambat kecepatan makan, meningkatkan frekuensi 

mengunyah makanan serta meningkatkan perhatian pada jumlah, kualitas dan 

kuantitas makanan yang dikonsumsi untuk mencapai porsi makan sesuai dengan 

kebutuhan (Hendrickson & Rasmussen, 2013). Mindfulness berfokus pada 

pengembangan latihan pemusatan perhatian sebagai komponen utama. Latihan ini 

meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kesadaran yang tidak 

menghakimi terhadap pola pikir, emosi, dan persepsi seseorang.  

Kesadaran akan memperlebar jarak antara pikiran dan emosi sehingga 

pengaruh emosional menjadi kurang kuat. Terdapat tiga jaringan syaraf yang 

terlibat dalam proses pemusatan perhatian, yaitu syaraf yang bekerja melalui 

peringatan (alerting), orientasi (orienting) dan eksekutif (excecutive). Jalur yang 

menstimuli sistem peringatan dan memodulasi kewaspadaan melibatkan korteks 
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frontal kanan termasuk dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), anterior 

cingulate cortex (ACC), dan korteks parietal kanan. Jaringan tersebut 

mengendalikan seleksi stimulus dan memiliki kemampuan untuk memilih 

informasi yang tepat dari berbagai rangsangan sensorik. Jalur kontrol eksekutif 

akan memediasi terjadinya kontrol perhatian, mencakup penyelesaian konflik, 

perencanaan, pengambilan keputusan, deteksi adanya penyimpangan serta regulasi 

pemikiran dan perasaan (Marchand, W.R., 2014).  

Pengambilan keputusan diperlihatkan melalui proses neural sebagai 

prinsip neurocognitif melalui dua jenis proses mental, yaitu; (1) Dikendalikan dan 

(2) Otomatis. Pikiran otomatis dimulai tanpa disadari dan tidak mudah untuk 

diinterupsi atau dicegah. Kesadaran terhadap suatu objek memungkinkan 

seseorang untuk menafsirkan pemikiran yang dianggap sepele dan mencegah 

terjadinya pemikiran negatif yang irrasional sebagai fakta (Marchand, 2014). 

Decentering stimulation for induce reactivity food cues yaitu pemusatan stimulasi 

untuk meningkatkan reaktivasi isyarat lapar atau nafsu makan dan decentering 

stimulation for reduce reactivity food cues yaitu pemusatan stimulasi untuk 

meredakan reaktivasi nafsu makan atau aktivasi isyarat kondisi kenyang. Kedua 

proses ini melibatkan pengalaman dan mekanisme psikologis untuk menimbulkan 

respon seseorang.  

Mekanisme mindfulness-based on eating juga ditujukkan melalui 

mekanisme sensasi makanan. Stimulasi saat makan berperan penting dalam 

mendorong persiapan tubuh untuk mengkonsumsi makanan dengan pendekatan 
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impuls, salah satunya melalui respon air liur. stimulasi saat makan memainkan 

peran penting dalam reaktif terhadap isyarat makanan.  

2.8.3 Prinsip dalam mindfulness-based on eating 

Prinsip dalam mindfulness-based on eating menurut Monroe (2015): 

1. Tingkat makan (eating rate) 

Mengurangi tingkat makan membuat proses makan lebih lama sehingga  

memungkinkan waktu untuk sinyal kenyaman dapat dikenali oleh otak. Sebuah 

studi menyimpulkan bahwa tingkat makan lebih lambat menyebabkan asupan 

energi berkurang secara signifikan karena durasi makan yang lebih lama 

memungkinkan otak untuk mencatat kepuasan makan sebelum makan selesai. 

2. Kewaspadaan isyarat rasa lapar dan kenyang 

Isyarat kenyang ditentukan melalui distensi perut dan berbagai hormon 

usus. Kecerdasan emosional diperlukan dalam menilai isyarat lapar dan kenyang 

untuk mencapai prinsip mindfulness saat makan. Kemampuan mengendalikan 

emosi penting dalam pelaksanaan mindfulness dalam aktivitas makan maupun 

pemeliharaan berat badan. 

3. Ukuran porsi makan 

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa orang banyak bergantung 

pada isyarat dari luar (yaitu, jumlah makanan yang tersisa di piring) untuk 

menentukan kecukupan porsi makan, padahal menggunakan isyarat internal 

sensasi lapar dan kenyang lebih diperlukan. 
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4. Pengurangan gangguan atau hambatan saat makan 

Penelitian menunjukkan bahwa menonton televisi sambil makan 

meningkatkan frekuensi makan dan asupan kalori harian. Gangguan saat makan 

mengurangi kemampuan mengenali isyarat sensorik internal seperti persepsi rasa, 

isyarat lapar dan kenyang yang bisa memicu eating disorder. 

5. Menikmati makanan 

Menggunakan semua indera (penglihatan, bau, dan rasa) adalah kunci 

untuk memilih makanan yang menyenangkan.  

Tujuh keterampilan mindfulness-based on eating menurut Albers (2008): 

1. Kewaspadaan (Awareness) 

Perhatian yang terfokus diperlukan dalam membangun kewaspadaan. 

Fokus dalam praktik mindfulness-based on eating dapat dilakukan melalui 

keterlibatan sensasi indera seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan dan rasa. 

Sensasi akan membantu mengenali dengan sungguh rasa dalam suatu makanan 

dan mengetahui kapan waktu untuk meneruskan makan atau berhenti. 

2. Observasi 

Melihat perilaku diri dari jarak pandang yang lain seperti melihat pada 

sebuah tayangan berupa gambaran perilaku makan selama ini. Observasi perasaan 

dan pikiran membuat seseorang memahami ketidaksesuaian perilaku yang 

menjadi penghambat dalam aktivitas makan. 

3. Berada pada peristiwa yang sedang berlangsung (Being in the moment) 

Merasakan peristiwa yang sedang berlangsung yaitu aktivitas makan 

dimana aktivitas makan bukan sebagai kegiatan yang bersifat otomatis. Ketika 
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seseorang menyadari dan masuk kedalam momen yang sedang berlangsung, maka 

pikiran akan mencatat apa yang dirasakan saat itu dan membantu untuk membuat 

keputusan dalam aktivitas makan. 

4. Mindful environtment 

Seseorang diharapkan dapat membangun kepedulian terhadap lingkungan 

yang mendorong atau menghambat aktivitas mindfulness. Hal ini membantu 

mengidentifikasi pemicu mindless eating. Iklan makanan di televisi, aktivitas 

multitasking serta lingkungan sekitar menjadi pemicu terjadinya mindless eating. 

5. Non-judgement 

Penghakiman terhadap diri sendiri dapat terjadi pada aktivitas makan. 

Seseorang diharapkan dapat menerima kondisi apa adanya dan mengikuti apa 

yang sedang terjadi saat ini serta memandang penghakiman diri tanpa 

mempercayai dan memikirkannya secara mendalam. 

6. Letting go 

Gangguan makan dan kenikmatan dapat terjadi ketika seseorang 

berpegang pada sesuatu yang dipaksakan, penyesuaian pada cara makan tertentu 

atau ukuran makanan tertentu. Mindfulness membimbing seseorang untuk 

mengikuti situasi tanpa memikirkan hasil akhir. Belajar mengidentifikasi dan 

mengatasi pola pikir lebih baik dibandingkan membatasi diri dalam aturan diet 

yang dipaksakan. 

7. Penerimaan diri (acceptance) 

Penerimaan diri diartikan bahwa tidak ditemukannya masalah pada suatu 

pola situasi, dimana seseorang tidak harus harus menyukai atau menyetujui, 
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namun cenderung pada seseorang telah mengetahui dan terlibat pada situasi 

tersebut. 

2.8.4 Lama intervensi dan ruang lingkup 

Sebagian besar penelitian mindful eating ditujukan untuk program 

pengelolaan berat badan yang dilakukan untuk jangka waktu pendek hingga 

menengah, yaitu 1 hari (single session) sampai 3 bulan dengan durasi latihan 

bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Miller et al (2014) berlangsung lebih 

lama yaitu 3 bulan, sedangkan 12 minggu latihan dilakukan dalam penelitian 

Kristeller et al (2014a). Dalen et al (2010) memberi latihan selama 6 minggu, dua 

penelitian yang lain latihan dilakukan selama 8 minggu (Alberts et al., 2012; Kidd 

et al., 2013). Mason et al., (2017) memberi latihan selama 4 minggu, sedangkan 

Jenkins et al (2013) memberi latihan mandiri selama 5 hari. Durasi latihan paling 

pendek dilakukan dalam penelitian Jacobs et al (2013) yaitu single session 

excercise yang dilakukan dalam 1 hari selama 1 jam latihan.  Hasil lain berupa 

perilaku makan, kenyamanan makan, intake, energi dan kadar glukosa darah. 

2.8.5 Outcome  mindfulness-based on eating 

Mindfulness-based on eating melibatkan proses regulasi dalam aktivitas 

makan, meningkatkan kepekaan terhadap reaksi yang berlebihan serta melepaskan 

kebiasaan yang reaktif. Mekanisme lainnya adalah adanya kontrol yang dirasakan 

untuk melawan dorongan impulsif dan menghilangkan penilaian negatif. 

Mindfulness-based on eating meregulasi proses makan dengan meningkatkan 

apresiasi dan kepuasan makanan dalam ukuran porsi yang tersesuaikan serta 

mengontrol siklus keinginan untuk makan (Kristeller et al., 2014b). 
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Berbagai hasil penelitian mendukung gagasan bahwa kesadaran terhadap 

aktivitas makan dapat mengurangi asupan energi melalui kewaspadaan isyarat 

internal dan mengurangi ketergantungan pada isyarat eksternal. Makan secara 

sadar juga memiliki efek positif pada respon emosional dan stress. Emotional 

eating meningkatkan konsumsi lemak dan gula mengakibatkan peningkatan 

asupan energi dan berdampak pada peningkatan berat badan. Makan secara sadar 

dikaitkan dengan penurunan tekanan yang dirasakan saat makan sehingga 

mengurangi resiko makan secara emosional. Peningkatan kesadaran internal 

berperan dalam kontrol kognitif diri sendiri sebagai reaksi impulsif terhadap 

rangsangan emosional, peningkatan self-efficacy dalam diet serta kemampuan 

mengatasi hasrat makanan. (Mason et al., 2016a; Peluso et al., 2016). 

Persepsi rasa makanan dianggap sebagai rangsangan internal yang 

dipengaruhi oleh penampilan, tekstur, suara dan suhu makanan yang 

mempengaruhi seseorang menyukai makanan. Makan secara sadar berdampak 

positif terhadap harapan dan kenikmatan makanan secara subjektif, bahkan 

terhadap makanan yang biasanya dinilai netral. Perhatian dalam aktivitas makan 

dikaitkan dengan karakteristik ego yang tenang yaitu, kebijaksanaan, altruisme, 

rasa saling ketergantungan dengan semua makhluk hidup, keterbukaan terhadap 

perubahan, pengaruh negatif yang rendah, serta kesejahteraan fisik dan psikologis. 

Makan secara sadar dalam beberapa penelitian meningkatkan kepuasan makan 

pada gangguan neofobia, perilaku makan pilih-pilih, atau praktik diet yang buruk 

(Jiang et al., 2014; Hong et al., 2012). 
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2.9 Critical Thinking 

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku individu 

yaitu kepatuhan diet, self-efficacy dan respon biochemical yaitu kadar glukosa 

darah. Mindfulness-based on eating bekerja melalui kontrol perilaku makan secara 

internal melibatkan peran fungsi fisiologis tubuh dan emosional yang diperoleh 

dari pengalaman langsung yang dirasakan individu selama aktivitas makan untuk 

membentuk pola makan yang adaptif. Pengalaman langsung yang diperoleh pada 

saat aktivitas makan melibatkan kewaspadaan terhadap sensasi makanan dan 

kontrol rasa lapar maupun kenyang diyakini dapat membentuk kontrol perilaku 

makan yang lebih adaptif serta penyesuaian terhadap intake porsi makanan. 

Mindfulness-based on eating merupakan latihan yang bersifat instruksional 

sehingga memerlukan proses pembelajaran (learning). Social cognitive theory 

(SCT) merupakan salah satu teori perilaku dan melibatkan proses learning. Teori 

ini memiliki kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat dan 

mempertahankan perilaku kesehatan. Konstruksi teori SCT terdiri atas 

pengetahuan, self-efficacy, ekspektasi hasil, target, fasilitator atau dukungan 

sosial, dan hambatan dalam perilaku (Suh et al., 2015; Jekauc et al., 2015).  

Efektivitas teori SCT dalam perubahan perilaku ditunjukan dalam berbagai 

penelitian. Stacey et al (2015) dalam penelitiannya terkait aktivitas fisik dan 

intervensi nutrisi berbasis SCT menyebutkan 8 penelitian yang dilakukan review 

sebanyak 6 (75%) penelitian melaporkan peningkatan yang signifikan dalam 

perilaku diet terutama dalam aspek kualitas diet. Self-efficacy menjadi konstruksi 

utama dalam teori SCT karena mempengaruhi perilaku (behavior) secara 
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langsung serta berpengaruh terhadap motivasi, komitmen dan ekspektasi terhadap 

hasil suatu kinerja. Intervensi yang dilakukan dalam mendukung konstruksi SCT 

diantaranya yaitu pemberian informasi termasuk resiko dan manfaat suatu latihan, 

mendorong self-monitoring outcome, demonstrasi model, instruksi latihan atau 

tugas, dorongan praktik, evaluasi (follow up), penetapan target dan pemanfaatan 

dukungan sosial, serta media implementasi yang bervariasi seperti penggunaan 

email, media informasi seperti newsletter, panggilan telepon, media sosial, dan 

konseling face to face (Stacey et al., 2015). 

Tiga komponen utama social cognitive theory (SCT) dalam proses regulasi 

diri (self-regulation) dan perubahan perilaku meliputi: self-monitoring, self-

judgement, dan self-evaluation (Tougas et al., 2015; Zimmerman and Schunk, 

1989). Self-monitoring mencakup perhatian dan observasi proses perilaku 

seseorang. Self-judgement merupakan standar perilaku yang ditetapkan mencakup 

penilaian terhadap suatu perilaku. Self-evaluation terbentuk dari penilaian 

terhadap diri dan monitoring secara langsung untuk membentuk tindakan dan 

perilaku yang subsekuen (Tougas, Hayden, Mcgrath, & Huguet, 2015).  

Tabel 2.4 Outline 8 sesi mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) 

Sesi Outline 

1 Kewaspadaan dalam perilaku makan dan pola diet  

2 Self-monitoring melalui nilai perilaku (value of behavior) dan motivasi 

3 Being in the moment and mindful environtment 

4 Identifikasi pola perilaku diri (self-diagnosis) 

5 Self-judgement melalui social comparasion, self-comparasion dan 

modelling  

6 Observasi tanpa penghakiman (non-judgemental) 

7 Letting-go and acceptance 

8 Self-evaluation dan kepedulian terhadap pencapaian perilaku 
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Self-monitoring berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan 

kontrol terhadap dirinya sendiri dan berkaitan dengan nilai (value) yang diperoleh 

dari suatu latihan atau tugas yang akan dicapai dalam hal ini adalah latihan 

mindfulness-based on eating. Intervensi yang dapat dilakukan melalui identifikasi 

hasil yang diperoleh (konsekuensi respon), menumbuhkan motivasi latihan, 

memberi wawasan melalui identifikasi pola perilaku, memberi bukti perubahan 

perilaku, dan pemantauan secara teratur (feedback). Self-judgemental adalah tahap 

selanjutnya untuk menuju proses regulasi diri dalam mencapai sebuah perilaku. 

mencakup penilaian yang diperoleh melalui observasi seseorang terhadap hasil 

perilaku yang diperoleh.  

Self-judgemental dalam latihan mindfulness-based on eating diperkenalkan 

terlebih dahulu melalui identifikasi penghakiman diri yaitu perbandingan perilaku 

diri sendiri, perbandingan perilaku sosial dalam situasi yang sama, maupun 

perbandingan dengan informasi dan data. Self-evaluation merupakan proses akhir 

yang meliputi penilaian terhadap pencapaian kinerja yang berkaitan dengan goal 

setting. Self-evaluation berkaitan dengan kepuasan diri, insentif, penghargaan 

eksternal dan pribadi atas penyelesaian atau perkembangan tugas, identifikasi 

manfaat atas tugas atau tujuan yang diselesaikan. Self-evaluation mencakup 

review perilaku secara keseluruhan dan membangkitkan penghargaan diri sendiri 

atas pencapaian perilaku untuk membuka keterbukaan diri dan penerimaan diri. 

Latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan SCT melibatkan 

tiga komponen kontruksi teori social cognitive theory (SCT) dan regulasi diri 

sehingga diharapkan dapat membentuk perilaku makan yang adaptif melalui dua 
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proses regulasi yaitu pembentukan kontrol perilaku yang berasal dari keterlibatan 

pengalaman langsung dalam proses mindfulness pada saat aktivitas makan serta 

pembentukan perilaku melalui konstruksi teori SCT. Latihan dilakukan dalam 8 

sesi yang didasarkan pada prinsip dan keterampilan dasar mindfulness-based on 

eating dan komponen regulasi diri teori SCT yang diaplikasikan dalam satuan 

acara kegiatan (SAK).  

Tiap SAK berisi keterampilan latihan yang diperlukan dalam latihan 

mindfulness-based on eating disertai pemberian motivasi, pemaparan hasil 

pencapaian yang realistis yang berperan dalam meningkatkan ekspektasi hasil 

terhadap latihan, pemaparan informasi latihan, identifikasi dukungan dan 

hambatan dalam latihan, keterlibatan langsung melalui praktik, monitoring dan 

evaluasi. Latihan 2 kali dalam seminggu selama 30 menit pada setiap pertemuan. 

Durasi intervensi dilakukan selama 4 minggu dengan evaluasi pencapaian sasaran 

dan monitor kadar glukosa darah diukur disetiap akhir sesi mingguan sedangkan 

evaluasi intake diet (2x24 hours diet recall) diukur setiap 2 minggu. Latihan 

mindfulness-based on eating dilakukan dalam durasi yang bervariasi mulai dari 

single session sampai lebih dari 6 bulan tergantung output yang ingin dicapai. 

Mason et al (2017) memberikan latihan mindful eating untuk manajemen diet 

terutama perilaku makan yang hedonik selama 4 minggu dengan hasil yang 

signifikan menurunkan perilaku makan berlebihan (craving eating). 
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2.11 Theoritical mapping 

 

Tabel 2.5 Theoritical mapping pendukung penelitian 

No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel/ 

Teknik 

Sampling 

Variabel  Instrumen Analsis Hasil 

1 Comparison of a Mindful 

Eating Intervention to a 

Diabetes Self-Management 

Intervention Among Adults 

With Type 2 Diabetes: A 

Randomized Controlled 

Trial 

(Miller, Kristeller, 

Headings, & Nagaraja, 

2014) 

A 

prospective 

randomized 

controlled 

trial with 

pararell 

intervention  

- 52 pasien 

DM Type 2 

- Random 

sampling 

- Mindful Eating 

dan DSME 

(Bebas) 

- Nutrisi, 

pengetahuan, 

perhatian penuh 

(mindfulness, 

self efficacy dan 

kogninif 

(Terikat) 

Food Frequency 

Questionnaire, Diabetes-

Specific Nutrition Self-

Efficacy Questionnaire, 

Eating Self-Efficacy Scale, 

The Three-Factor Eating 

Questionnaire (TFEQ), Beck 

Depression Inventory II, The 

Five-Facet Mindfulness 

Questionnaire 

ANOVA Kelompok MB-EAT 

menunjukkan peningkatan 

signifikan aspek perhatian penuh 

(mindfulness) dimana kelompok 

DSME juga menunjukkan 

peningkatan secara signifikan 

pada aspek peningkatan konsumsi 

sayur dan buah-buahan. Keduanya 

merupakan terapi yang efektif 

untuk manajemen DM. 

2 The association between 

types of eating behaviour 

and dispositional 

mindfulness in adults with 

diabetes. Results 

fromDiabetes MILES. The 

Netherlands 

(Tak, Hendrieckx, Nefs, & 

Speight, 2015) 

Observasion

al study 

  

- 634 pasien 

DM tipe 1 

atau 2 

- Random 

sampling 

- Jenis perilaku 

makan (Bebas) 

- Dispositional 

mindfulness 

(Terikat) 

 

The Dutch Eating Behaviour 

Questionnaire (DEBQ), Five 

Facet Mindfulness 

Questionnaire-Short Form 

(FFMQ)  

Regresi 

linier 

Terdapat hubungan antara 

disposisional mindfulness dan 

perilaku makan pada pasien DM 

tipe 1 dan 2. Skala mindfulness 

disertai tindakan dan perhatian 

menjadi prediktor terjadinya 

perilaku makan yang eksternal 

dan emosional.  

3 Effect of a Mindfulness-

Based Intervention on 

Mindful Eating, Sweet 

Consumption, and Fasting 

Glucose Levels in Obese 

Adults: Data From the 

SHINE Randomized 

Controlled Study 

(Mason, Epel, Kristeller, et 

al., 2016a) 

Randomiz

ed 

Controlle

d Study 

  

- 194 wanita 

obesitas 

- Random 

sampling 

- Intervensi 

Mindfulness 

(Bebas) 

- Mindful eating, 

perilaku makan 

makanan manis 

dan kadar gula 

darah puasa 

(Terikat) 

Mindful Eating 

Questionnaire (MEQ), 

Food Frequency 

Questionnaire (FFQ) 

ANCOVA Peningkatan perhatiaan saat 

makan berhubungan dengan 

penurunan perilaku makan 

makanan yang manis dan kadar 

gula darah puasa pada kelompok 

perlakuan terapi mindfulness. 

Setelah 12 bulan pengkajian terapi  

mindfulness  berkontribusi 

terhadap pengurangan berat 

badan. 
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel/ 

Teknik 

Sampling 

Variabel  Instrumen Analsis Hasil 

4 Intuitive Eating Practices 

among African-American 

Women Living with Type 

2 Diabetes: A Qualitative 

Study 

(Willig, Richardson, 

Agne, & Cherrington, 

2014) 

Studi 

kualitatif 

  

35 

partisipan 

- - Statistik 

deskriptif 

dengan SAS 

version 9.2 

Inductive-

deductive 

approach 

Partisipan melaporkan kurangnya 

kontrol diri terhadap makanan, 

namun partisipan menyatakan 

bahwa faktor penentu kapan harus 

berhenti makan adalah mengenali 

perasaan kenyang. Partisipan 

melaporkan bahwa mereka 

kenyang saat merasa tidak 

nyaman  

5 Intuitive eating is 

associated with glycaemic 

control in adolescents 

with type I diabetes 

mellitus 

(Wheeler et al., 2016) 

A case-

control 

study  

77 subjek - Intuitive eating 

(Bebas) 

- Glycaemic 

control (HbA1c) 

(Terikat) 

Intuitive Eating Scale (IES) Regresi 

linear 

Ada hubungan antara makan 

intuitif, khususnya efek emosi 

pada perilaku makan, dan kontrol 

glikemik. 

6 Mindfulness-Based Eating 

Awareness Training (MB-

EAT) for Binge Eating: A 

Randomized Clinical 

Trial 

(Kristeller, Wolever, & 

Sheets, 2014a) 

Randomiz

ed 

Controlle

d Trial 

(RCT) 

  

- 150 subjek 

- Random 

sampling 

- Mindfulness-

Based Eating 

Awareness 

Training (Bebas) 

- Binge eating 

(Terikat) 

The Eating Disorder 

Examination (EDE), The 

Binge Eating Scale (BES), 

The Three-Factor Eating 

Questionnaire (TFEQ), The 

Power of Food Scale (PFS), 

The Eating Self-Efficacy 

Scale (ESES), Beck 

Depression Inventory II, 

The Rosenberg Self-Esteem 

(RSE), Body Mass Index 

ANOVA MB-EAT dan PECB 

menunjukkan peningkatan yang 

konsisten setelah 1 dan 4 bulan 

pasca intervensi pada perilaku 

makan berlebihan sehari-hari 

Frekuensi latihan mindfulness-

based eating memproyeksikan 

perbaikan pada berbagai variabel, 

termasuk penurunan berat badan. 

7 Reduced reward-driven 

eating accounts for the 

impact of a mindfulness-

based diet and exercise 

intervention onweight 

loss: Data from the 

Experime

ntal study 

  

- 194 subject 

- Random 

sampling 

- Diet berbasis 

Mindfulness dan 

excersise (Bebas) 

- Skala reward-

driven eating 

(Terikat) 

Reward-based Eating Drive 

(RED) scale, Perceived 

Stress Scale (PSS) 

Maximum 

Likelihood 

(ML) 

estimation 

dengan 

Mplus 

Pengurangan makan berbasis 

reward dapat dicapai dengan 

menggunakan intervensi diet dan 

olahraga yang mencakup 

pelatihan mindfulness, peserta 

mengalami penurunan berat badan 
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel/ 

Teknik 

Sampling 

Variabel  Instrumen Analsis Hasil 

SHINE randomized 

controlled trial 

(Mason, Epel, 

Aschbacher, et al., 2016b) 

software pada 6 bulan (pasca intervensi) 

8 Effects of Mindful Eating 

Training on Delay and 

Probability Discounting 

for Food and Money in 

Obese and Healthy-

Weight Individuals 

(Hendrickson & 

Rasmussen, 2013) 

Experime

ntal study 

  

- 304 

Responden 

- Random 

sampling 

- Mindful eating 

Training (Bebas) 

- Perhitungan 

tugas yang 

berkaitan dengan 

makanan dan 

keuangan 

(Terikat) 

Subjective Hunger 

Questionnaire, Drug And 

Alcohol Screening Test 

(DAST), Barratt 

Impulsiveness Scale (BIS-

11), Shipley Institute Of 

Living Scale (SILS), 

Percent Body Fat (PBF) 

Mann-

Whitney U 

Test 

Responden yang melengkapi sesi 

mindful eating setelah eksperimen 

pertama menunjukkan memiliki 

kontrol diri lebih baik dan 

beresiko lebih kecil dalam hal 

penolakan untuk menyusun 

pattern makanan. 

9 Mindful eating: Trait and 

state mindfulness predict 

healthier eating behavior 

(Jordan, Wang, Donatoni, 

& Meier, 2014) 

Case 

Study 

  

- 246 subjek 

- Random 

sampling 

- Sikap dan 

perhatian 

(Bebas) 

- Perilaku makan 

sehat (Terikat) 

MAAS online (Mindful 

Attention Awareness Scale), 

Attitudes toward fruits and 

sweets, Trait self-control, 

Ego-depletion 

manipulation, Behavioral 

snack choice 

Regresi 

linear 

Terdapat hubungan positif antara 

mindfulness dan perilaku makan 

sehat. Pelatihan mindfulness 

berhubungan dengan 

berkurangnya perilaku makan 

yang impulsif, mengurangi 

konsumsi kalori dan 

meningkatkan pemilihan makanan 

sehat. 

10 Eat for Life: A Work Site 

Feasibility Study of a 

Novel Mindfulness-Based 

Intuitive Eating 

Intervention 

(Bush, Rossy, Mintz, & 

Schopp, 2014) 

Experime

ntal study 

124 

subjek 

  

- 124 subjek 

- Random 

sampling 

- Mindfulness dan 

intuitive eating 

(Bebas) 

- Perilaku makan, 

kepuasan, dan 

apresiasi tubuh 

(Terikat) 

The Intuitive Eating Scale 

(IES), The Body Apprecia- 

tion Scale (BAS), The Five-

Facet Mindful- ness 

Questionnaire (FFMQ), 

The Questionnaire for 

Eating Disorder Diagnoses 

(Q-EDD) 

Analyses of 

covariance 

and ordinal 

regression 

Perbedaan signifikan pada kedua 

kelompok yang diobservasi 

melalui apresiasi tubuh, partial 

eta, perilaku makan yang intuitif 

dan mindfulness. Kelompok 

perlakuan 3,65 kali tidak tampak 

gejala gangguan makan dibanding 

kelompok kontrol. 

11 Enjoying food without 

caloric cost: The impact 

of brief mindfulness on 

Experime

ntal study  

- 319 

subjek 

- Pengarahan 

dan instruksi 

mindfulness 

Positive and Negative 

Affect Schedule (PANAS), 

Taste Trial Measures, 

ANOVA Pengarahan dan instruksi 

mindfulness meningkatkan 

kenyamanan dalam menikmati 
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel/ 

Teknik 

Sampling 

Variabel  Instrumen Analsis Hasil 

laboratory eating 

outcomes 

(Arch et al., 2016) 

- Random 

sampling 

(Bebas) 

- Kalori dan 

kenyamanan 

(Terikat) 

Manipulation Checks makanan (coklat, penelitian ke-1). 

Hubungan dengan pilihan 

keragaman makanan (kismis; 

penelitian ke-2). Penelitian ke-3 

mereplikasi dan memperluas 

temuan didapatkan bahwa 

instruksi mindfulness memberikan 

efek konsumsi kalori makanan 

tidak sehat yang relatif lebih 

rendah serta meningkatkan 

kenyamanan dalam menikmati 

makanan 

12 Dealing with problematic 

eating behaviour. The 

effects of a mindfulness-

based intervention on 

eating behaviour, food 

cravings, dichotomous 

thinking and body image 

concern 

(Alberts, Thewissen, & 

Raes, 2012) 

Experime

ntal study 

  

- 26 wanita 

dengan 

gangguan 

perilaku 

makan 

- Random 

sampling 

- Mindfulness-

based 

intervention 

(Bebas) 

- Eating 

behavior nafsu 

makan, 

pemikiran 

dikotomis 

(Terikat) 

Kentucky Inventory 

Mindfulness Skills 

Extended (KIMS-E) In, 

Dutch Eating Behaviour 

Questionnaire (DEB-Q), 

Body Shape Questionnaire 

(BSQ), The Dichotomous 

Thinking Scale (DTS), 

General Food Craving 

Questionnaire Trait (G-

FCQ-T) 

ANOVA Dibandingkan dengan kelompok 

kontrol, partisipan dalam 

kelompok intervensi 

menunjukkan penurunan nafsu 

makan secara signifikan, dan 

pemikiran yang dikotomis  

13 Does mindfulness matter? 

Everyday mindfulness, 

mindful eating and self-

reported serving size of 

energy dense foods 

among a sample of South 

Australian adults 

(Beshara, Hutchinson, & 

Wilson, 2013) 

Experime

ntal study 

  

- 171 

subjek 

- Everyday 

mindfulness, 

mindful eating, 

laporan ukuran 

penyajian 

(Bebas) 

- Energy Dense 

Foods 

(Terikat) 

Five Factor Mindfulness 

Questionnaire, Mindful 

Eating Questionnaire, 

Energy Dense Foods Serving 

Size scale (EDFSS)  

two-tailed 

Pearson’s 

dan 

analisis 

regresi 

Subjek yang melaporkan tingkat 

mindfulness setiap hari memiliki 

perilaku makan yang lebih sadar 

(mindful eater). 

dengan melaporkan perkiraan 

ukuran porsi makanan energi 

padat yang lebih kecil.  
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No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel/ 

Teknik 

Sampling 

Variabel  Instrumen Analsis Hasil 

14 Pilot Study: Mindful 

Eating and Living 

(MEAL) Weight, Eating 

Behavior, And 

Psychological Outcomes 

Assosiation with a 

Mindfulness-Based 

Intervention for People 

with Obesity 

(Dalen et al., 2010) 

Pilot 

study 

  

- 10 wanita 

dewasa di 

YMCA 

- Random 

sampling 

- Mindful Eating 

and Living 

(MEAL) 

(Bebas) 

- Berat badan, 

perilaku 

makan, dan 

aspek 

psikologis 

(Terikat) 

Three-Factor Eating 

Questionnaire (TFEQ), 

Binge EatingScale (BES), 

Beck Depression Inventory 

(BDI), Beck Anxiety 

Inventory (BAI), Perceived 

Stress Scale (PSS), Positive 

and Negative Affect 

Schedule (PANAS), 

Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills 

Paired t-

test 

Responden menunjukkan secara 

statistik peningkatan aspek 

mindfulness dan kognitif dalam 

pembatasan makanan, 

pengurangan berat badan, makan 

berlebihan, depresi dan stress, 

afek negatif dan C-reaktive 

protein 

15 Mindfulness and Eating 

Behavior in Adolescent 

Girls at Risk for Type 2 

Diabetes 

Bernadette 

(Pivarunas et al., 2015) 

Experime

ntal study  

- 114 wanita 

dengan 

riwayat 

keluarga 

T2DM 

- Consecutive 

sampling 

- Dispositional 

mindfulness 

(Bebas) 

- Perilaku 

makan, binge 

eating 

(Terikat) 

Mindful Attention and 

Awareness Scale, Eating 

Disorder Examination (EDE), 

The Eat- ing Disorder 

Examination Questionnaire 

(EDE-Q), The Relative 

Reinforcing Value (RRV) 

Binary 

logistic 

regression 

Mindfulness berhubungan dengan 

rendahnya peluang makan 

berlebihan. Mindfulness juga 

berbanding terbalik dengan 

kekhawatiran makan, makan 

tanpa rasa lapar akibat respons 

kelelahan atau kebosanan, serta 

reinforcement yang lebih tinggi 

terhadap makanan. 
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Personal  

 

 

 

 

 

 

 

Konsekuensi respon 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  : Diteliti 

: Tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian  

Environment 

Dukungan sosial 

Persuasi 

Hambatan 

Etnik dan budaya 

 

Ekspektasi hasil 

Self-efficacy 

Perceived 

benefit 

Mindfulness-based on eating Fasilitator/model 

Proses learning dan transformasi 

skill 

Pemusatan perhatian pada 

aktivitas makan 

Repatterning eating behavior 

dan regulasi diri 

Penyesuaian 

porsi dan intake  
Food 

Relationship   

Kadar glukosa 

darah 

Self-monitoring dan evaluasi  

Tepat jumlah, 

jenis, jadwal 

Kepatuhan 

diet 

Motivasi 

 

 

Pemilihan 

jenis makanan 

Self-monitoring 

Self-Judgement 

Self-Evaluation 

Penilaian respon stimulus 
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Social Cognitive Theory (SCT) dikemukakan oleh Bandura merupakan 

salah satu teori learning yang mengarah pada model timbal balik tiga arah (triadic 

reciprocality) antara person, behaviour, dan social environtment yang ketiganya 

memiliki hubungan saling menyebabkan. Ketiga faktor tersebut masing-masing 

memiliki kekuatan bervariasi dalam mempengaruhi faktor yang lain, bekerja 

mandiri, dan tidak terjadi secara bersamaan. Lingkungan sekitar dapat membentuk 

pola perilaku dan personal seseorang. Seseorang mempelajari pengalaman sosial 

dukungan dan hambatan sosial, informasi tidak langsung, persuasi sosial, etnik 

dan budaya termasuk pengamatan pada role model atau fasilitator yang diperoleh 

dari lingkungan. Keterlibatan individu untuk praktik secara langsung melibatkan 

proses learning dan transformasi skill oleh model atau fasilitator.  

Mindfulness berfokus untuk membangun kesadaran pada aktivitas makan. 

Perhatian yang terpusat pada aktivitas makan member penilaian terhadap stimulus 

fisiologis selama proses makan sehingga menumbuhkan repatterning eating 

behavior dan regulasi diri dalam perilaku makan yaitu berupa penyesuaian porsi 

dan intake makanan, membangun relasi terhadap makanan, dan berdampak pada 

penyesuaian jumlah, jenis dan jadwal makan, mempengaruhi kadar glukosa darah 

serta membentuk pola kepatuhan diet. Proses regulasi diri terdiri atas self-

monitoring, self-judgemental,  self-evaluation serta hasil yang diperoleh dari suatu 

kinerja yaitu latihan mindfulness-based on eating menjadi penguat ekspektasi 

yang dicapai melalui manfaat yang dirasakan seseorang (perceived benefit), 

informasi keberhasilan latihan, konsekuensi respon orang lain, dan pemaparan 

kalimat persuasif. Hal ini memperkuat motivasi dan keyakinan diri (self-efficacy) 
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dalam melakukan suatu latihan serta menjaga perilaku yang adaptif tetap 

terbentuk. Pola perilaku dan personal individu secara langsung kembali 

mempengaruhi lingkungan dan personal orang lain dilingkungan sekitar individu. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy Diabetes Melitus Tipe 2 

2. Ada pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap kepatuhan diet Diabetes Melitus tipe 2 

3. Ada pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap kadar glukosa darah Diabetes Melitus tipe 2 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian quasy experimental 

dengan metode pre test post test control group design, satu kelompok dilakukan 

intervensi sesuai dengan intervensi, sedangkan kelompok lainnya dilakukan 

seperti biasanya (Nursalam, 2008).  

Responden Pre test Perlakuan Post test 

K-A O I OI-A 

K-B O X OI-B 

 

Gambar 4.1 Rancangan penelitian 

 

Keterangan :  

K-A  : Kelompok responden perlakuan 

K-B  : Kelompok responden kontrol 

O  : Hasil pre-test kelompok perlakuan 

I  : Perlakuan mindfulness-based on eating pendekatan SCT 

X  : Standar perlakuan prolanis 

OI-A  : Hasil post-test kelompok perlakuan 

OI-B  : Hasil post-test kelompok kontrol 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Seluruh klien DM tipe 2 yang aktif di program Prolanis Puskesmas 

Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Kedungpring. 
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4.2.2 Sampel 

Sebagian klien DM di program Prolanis Puskesmas Kecamatan Lamongan 

dan Puskesmas Kecamatan Kedungpring yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

Besar sampel didasarkan pada perhitungan rumus (Kadam & Bhalerao, 2010): 

  
                 

  
 

  
                       

              
          

 

Keterangan : 

  : Besar sampel 

  : Standar deviasi dari penelitian sebelumnya (0,14) (Miller et al., 2014). 

Zα : Nilai Z pada kekuatan uji (power) 1 – α/ , derajat kemaknaan pada uji   

sisi (two tail) = 1,96 

Z1-  : Nilai Z pada kekuatan uji (power) 1 –   = 0,84 

  : Selisih rerata keadaan kelompok intervensi penelitian terkait sebelumnya 

(0,27) dengan rerata pada keadaan kelompok kontrol penelitian terkait 

sebelumnya (0,38) (Miller et al., 2014). 

 

Koreksi berdasarkan prediksi sampel  drop out: 

   
 

   
 

   
  

      
           

 

Keterangan : 

   : Besar sampel setelah dikoreksi  

   : Besar sampel berdasarkan estimaasi sebelumnya  (24) 

  : Prediksi presentase sampel drop out (10%) 

Jadi sampel dalam penelitian ini sebesar 27 orang pada kelompok perlakuan dan 

27 orang pada kelompok kontrol. 
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4.2.3 Teknik sampling 

Teknik sampling menggunakan  purposive sampling dengan kriteria: 

1. Kriteria inklusi 

Klien DM tipe 2 yang aktif mengikuti kegiatan Prolanis rutin 3 bulan 

terakhir, berusia dewasa menurut Harlock yaitu dewasa madya (41-60 tahun), 

klien DM tipe 2 dalam kondisi sadar, kooperatif dan mampu berkomunikasi 

dengan lancar, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa >130 mg/dl dan 

glukosa darah post prandial >200 mg/dl. klien memahami instruksi Bahasa 

Indonesia. 

2. Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi pada penelitian ini, yaitu klien DM tipe 2 yang mengalami 

komplikasi kronik DM (stroke, gagal ginjal, gagal jantung, anemia, gangren), 

mengalami gangguan pendengaran, terdapat masalah pada gigi dan mulut, 

terdapat gangguan intelektual dan kognitif, klien menjalani terapi komplementer 

lain, klien dalam keadaan hamil maupun menyusui. 

3. Kriteria drop out  

Klien DM tipe 2 yang tidak melengkapi sesi latihan mindfulness-based on 

eating secara penuh, ada perubahan terapi selama menjadi responden penelitian 

maupun tidak mematuhi dosis terapi farmakologis, klien mengundurkan diri 

sebagai responden. 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kerangka operasional penelitian 

Seluruh klien DM tipe 2 yang aktif di program Prolanis Puskesmas Kecamatan 

Lamongan dan Prolanis Kecamatan Kedungpring  

Sampel: Klien DM di program Prolanis Puskesmas Kecamatan Lamongan dan 

Kecamatan Kedungpring yang memenuhi kriteria inklusi diambil dengan teknik 

purposive sampling 

Post Intervensi: Pengumpulan data self efficacy dan kepatuhan diet pada akhir minggu 

ke-4 menggunakan kuisioner, sedangkan kadar glukosa darah pada tiap minggu 

menggunakan glucose test stick 

Penarikan kesimpulan 

Analisis data self-efficacy dan kepatuhan diet dianalisis menggunakan uji statistik 

Mann whitney, sedangkan kadar glukosa darah menggunakan Independent t-test 

Penyajian hasil 

Kelompok perlakuan (n=27):  Kelompok kontrol (n=27):  

Matching 

Pre Intervensi: Pengumpulan data 

kepatuhan diet, self efficacy, dan 2 kali 

pemeriksaan kadar glukosa darah 

Pre Intervensi: Pengumpulan data 

kepatuhan diet, self efficacy, dan  2 kali 

pemeriksaan kadar glukosa darah  

Program standar Prolanis berupa edukasi, 

senam, pemeriksaan dan pengobatan 

 

Program standar Prolanis berupa edukasi, 

senam, pemeriksaan dan pengobatan 

1. Latihan mindfulness-based on eating (sesi 1 dan 2)  

2. Latihan mandiri dan evaluasi kadar glukosa darah ke-1 

3. Latihan mindfulness-based on eating (sesi 3 dan 4)  

4. Latihan mandiri dan evaluasi kadar glukosa darah ke-2 

5. Latihan mindfulness-based on eating (sesi 5 dan 6)  

6. Latihan mandiri dan evaluasi kadar glukosa darah ke-3 

7. Latihan mindfulness-based on eating (sesi 7 dan 8)  

8. Latihan mandiri dan evaluasi kadar glukosa darah ke-4 

Evaluasi kadar glukosa 

darah ke-1 

Evaluasi kadar glukosa 

darah ke-2 

Evaluasi kadar glukosa 

darah ke-3 

Evaluasi kadar glukosa 

darah ke-4 
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.4.1 Identifikasi variabel 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah latihan mindfulness-

based on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT). 

2. Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah self-efficacy, 

kepatuhan diet dan kadar glukosa darah klien DM tipe 2. 

Tabel 4.1 Identifikasi variabel penelitian 

Variabel Keterangan 

X1 Latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan 

social cognitive theory (SCT) 

Y1 Self-efficacy 

Y2 Kepatuhan diet 

Y3 Kadar glukosa darah 
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4.4.2 Definisi operasional penelitian 

Tabel 4.2 Tabel definisi operasional penelitian 

Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala Skor 

Latihan 

mindfulness-

based on eating 

dengan 

pendekatan 

social cognitive 

theory (SCT) 

Bimbingan untuk 

membangun perhatian 

dan kepedulian terhadap 

aktivitas makan pagi 

dengan melibatkan self-

regulated process dan 

konstruksi social 

cognitive theory (SCT) 

yaitu pengetahuan, self-

efficacy, ekspektasi hasil, 

sasaran target, fasilitator/ 

dukungan sosial, dan 

hambatan dalam perilaku 

melalui instruksi 

berbentuk video 

slideshow dan audio mp3 

berisi kalimat anjuran.  

1. Klien DM melakukan 8 sesi latihan yang dilakukan 

selama 30 menit per pertemuan terdiri atas 2 kali 

pertemuan dalam seminggu selama 4 minggu 

mencakup sesi latihan yang didasarkan pada prinsip 

keterampilan dasar mindfulness-based on eating, 

konstruksi dan komponen regulasi diri teori SCT 

dalam bentuk satuan acara kegiatan (SAK).  

2. Klien DM mengikuti instruksi latihan dengan cara 

mendengarkan melalui audio mp3 yang diberikan 

pada masing-masing klien DM dimana instruksi 

didasarkan pada prinsip latihan diantaranya yaitu 

menurunkan tingkat makan, membangun 

kewaspadaan isyarat rasa lapar dan kenyang, 

memperhatikan ukuran porsi makan, pengurangan 

gangguan dan hambatan saat makan, dan menikmati 

makanan dalam bentuk SOP mindfulness-based on 

eating. 

1. SAK 

2. SOP 

 

- - 

Self-efficacy Keyakinan klien DM 

akan kemampuannya 

untuk dapat mengatur 

asupan makanan maupun 

minuman dan perilaku 

yang mendukung 

kesehatannya 

Klien DM memiliki keyakinan mampu mengendalikan 

jadwal, jumlah, dan jenis makanan dalam berbagai 

situasi terkait faktor jenis asupan makanan, faktor 

sosial internal, dan faktor emosional. 

Kuisioner   Ordinal Self-efficacy: 

Rendah (skor < 

16) 

Sedang (16 ≤ skor 

< 32) 

Tinggi (skor ≥ 3 ) 
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Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala Skor 

Kepatuhan 

diet 

Suatu bentuk perilaku 

individu berupa 

kesesuaian dalam 

melaksanakan dan 

mengikuti anjuran diet 

DM yang 

direkomendasikan 

1. Klien DM mengetahui tentang informasi diet, 

berkomitmen dan berkemampuan untuk mengikuti 

serangkaian anjuran diet yaitu tepat jenis, tepat 

jumlah dan tepat jadwal 

2. Klien DM mampu memilih keputusan yang tepat 

dalam pemilihan jenis diet 

3. Klien DM mampu mengatasi masalah dalam perilaku 

makan 

4. Klien DM mampu mengatasi hambatan diet 

Kuisioner   

 

Ordinal Tingkat kepatuhan 

kurang 

 (skor < 34)  

Tingkat kepatuhan 

cukup  

(34 ≤ skor < 51) 

Tingkat kepatuhan 

baik 

(skor ≥ 51) 

Kadar 

glukosa darah 

Nilai rata-rata kadar gula 

dalam darah yang 

diperoleh dari 

pengukuran kadar gula 

darah basal dan 1 jam 

setelah makan 

Hasil selisih pengukuran rata-rata kadar glukosa darah 

antara pre test dan post test yang diukur sebanyak 2 

kali pengukuran pada pre test dan yang diukur 

sebanyak 4 kali pengukuran selama intervensi (post 

test) 

Alat 

Glucose 

Test Stick 

Easy 

Touch® 

GCU 

Rasio Pencapaian 

kontrol kadar 

glukosa darah 

puasa <130 dan 

post prandial   

≤200 mg/dl 

Program 

pengelolaan 

penyakit kronis 

(Prolanis) 

Suatu program pelayanan 

kesehatan yang 

melibatkan peserta, 

fasilitas kesehatan 

(Faskes), dan BPJS 

kesehatan untuk 

mendorong peserta 

penyandang penyakit 

kronis (DM Tipe 2 dan 

Hipertensi) mencapai 

kulaitas hidup optimal  

Peserta aktif mengikuti program Prolanis yang 

meliputi aktifitas konsultasi medis, edukasi, home 

visit, Reminder, aktifitas klub dan pemantauan status 

kesehatan. 

Lembar 

observasi 

kehadiran 

- - 
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4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

1. SAK dan SOP latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan 

social cognitive theory (SCT) 

2. Video slideshow 

3. Micro SD berisi rekaman audio instruksi mindfulness based-on eating 

4. Mp3 player dan headset 

5. Laptop 

6. Leaflet diet personal dan lembar 24-hour food recall  

 

4.6 Instrumen Penelitian 

1. Mindfulness based on eating 

Instrumen mindfulness based on eating menggunakan panduan instruksional 

berbentuk rekaman audio mp3 dengan rate proyek sebesar 44100 hz dan 24-bit 

float. Rekaman audio didasarkan pada SOP mindfulness based on eating 

sedangkan video slideshow edukasi didasarkan pada keterampilan yang 

diperlukan dalam latihan mindfulness-based on eating.  

2. Self efficacy 

Instrumen self efficacy menggunakan lembar kuisioner DIET-SE yang 

disusun oleh Stich & Tint (2009), dan telah dimodifikasi. Kuisioner mencakup 3 

faktor yaitu faktor jenis makanan dan diet, faktor sosial internal, dan faktor 

emosional. Kuisioner terdiri dari 12 pertanyaan yang disertai dengan bentuk 

pilihan rentang keyakinan dalam kemampuan melakukan program diet. Rentang 

skor terdiri dari angka 0 – 4 (skala likert) dimana angka 0 apabila responden 
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merasa tidak yakin untuk melakukan aktivitas tersebut dan angka 4 apabila 

responden merasa sangat yakin mampu melakukan aktivitas tersebut, adapun skor 

tertinggi adalah 48 dan skor terendah adalah 0. 

3. Kepatuhan diet 

Instrumen kepatuhan diet diukur menggunakan kuisioner PDQ (Personal 

Diabetes Questionnaire) yang disusun oleh Stetson, et al (2011), dan telah 

dimodifikasi. Kuisioner PDQ yang digunakan diambil dari 1 domain dari 4 

domain aspek self-care yaitu domain nutrisi. Kuisioner kepatuhan diet yang 

dimodifikasi terdiri atas 4 sub-domain yaitu pengetahuan diet dan kemampuan 

individu (6 item), keputusan dalam pemilihan diet (4 item), masalah dalam 

perilaku makan (2 item) dan hambatan dalam diet (5 item). Rentang skor pada 

masing-masing item berskala 1-4 (skala likert).  

Skor 1 jika responden tidak pernah memenuhi pernyataan, skor 2 jika 

responden jarang memenuhi pernyataan (1-3 hari dalam seminggu), skor 3 jika 

responden sering memenuhi pernyataan (4-6 hari dalam seminggu), dan skor 4 

jika responden selalu (setiap hari) memenuhi pernyataan. Skor ini untuk 

pernyataan favorable, sedangkan untuk pernyataan yang unfavorable memiliki 

skor penilaian sebaliknya yaitu skor 4 jika responden tidak pernah memenuhi 

pernyataan, skor 3 jika responden jarang memenuhi pernyataan (1-3 hari dalam 

seminggu), skor 2 jika responden sering memenuhi pernyataan (4-6 hari dalam 

seminggu), dan skor 1 jika responden selalu (setiap hari) memenuhi pernyataan. 

Skor total didapatkan dari jumlah skor masing-masing sub-domain, adapun skor 

tertinggi adalah 68 dan skor terendah adalah 17. 
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4. Glucose Test Stick 

Pemeriksaan kadar glukosa darah dalam penelitian ini adalah pengukuran 

kadar glukosa darah puasa (GDP) dan kadar glukosa darah post prandial (GDPP). 

Pengukuran untuk seluruh responden dilakukan menggunakan alat Glucose Test 

Stick Easy Touch® GCU dengan stick yang digunakan disimpan dalam kemasan 

standar. 

Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan pada instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk menjamin data dan meningkatkan kualitas hasil 

penelitian.  

1) Validitas 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment yaitu 

menghitung korelasi data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total. Uji 

kuisioner dalam menggunakan pearson product moment dengan membandingkan 

antara r hitung > r tabel. Berikut adalah hasil uji validitas kuisioner. 

Tabel 4.4 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner DIET-SE 

Item pertanyaan r hitung 
r tabel 

(n =  0, α = 0,05) 

Item 1 0,600 0,444 

Item 2 0,672 0,444 

Item 3 0,544 0,444 

Item 4 0,595 0,444 

Item 5 0,594 0,444 

Item 6 0,558 0,444 

Item 7 0,593 0,444 

Item 8 0,495 0,444 

Item 9 0,512 0,444 

Item 10 0,607 0,444 

Item 11 0,641 0,444 

Item 12 0,616 0,444 

Cronbach’s alpha = 0,825 
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Kuisioner self-efficacy ditemukan 2 item pertanyaan yaitu item 12 dan item 

14 yang mempunyai nilai r hitung < 0,444, sehingga kedua item pertanyaan 

dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan karena item pertanyaan tersebut 

terwakili dengan item pertanyaan lain yang sejenis, sehingga terdapat 12 item 

pertanyaan kuisioner self-efficacy yang digunakan dalam penelitian ini karena 

mempunyai nilai r hitung > 0,444 sehingga dapat dinyatakan valid. 

Tabel 4.3 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner PDQ 

Item pertanyaan r hitung 
r tabel 

(n =  0, α = 0,05) 

Subdomain 1 (item 1) 0,743 0,444 

Subdomain 1 (item 2) 0,702 0,444 

Subdomain 1 (item 3) 0,558 0,444 

Subdomain 1 (item 4) 0,528 0,444 

Subdomain 1 (item 5) 0,498 0,444 

Subdomain 1 (item 6) 0,558 0,444 

Subdomain 2 (item 1) 0,471 0,444 

Subdomain 2 (item 2) 0,492 0,444 

Subdomain 2 (item 3) 0,593 0,444 

Subdomain 2 (item 4) 0,566 0,444 

Subdomain 3 (item 1) 0,459 0,444 

Subdomain 3 (item 2) 0,518 0,444 

Subdomain 4 (item 1) 0,539 0,444 

Subdomain 4 (item 2) 0,515 0,444 

Subdomain 4 (item 3) 0,720 0,444 

Subdomain 4 (item 4) 0,537 0,444 

Subdomain 4 (item 5) 0,627 0,444 

Cronbach’s alpha = 0,861 

 

Seluruh item pertanyaan kuisioner kepatuhan diet mempunyai nilai r hitung 

> 0,444, dengan ini dinyatakan bahwa semua item pertanyaan dalam kuisioner 

kepatuhan diet dinyatakan valid. 

2) Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrumen dalam 

penelitian ini dapat digunakan lebih dari sekali, untuk responden yang sama dan 
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tetap menghasilkan data yang konsisten maka dilakukan uji reliabilitas. Metode 

yang digunakan adalah pengukuran chronbach’s alpha dengan skala (0-1) dengan 

membandingkan nilai r chronbach’s alpha dengan nilai r tabel pada taraf 

signifikansi 0,05. Nilai r pada chronbach’s alpha kuisioner kepatuhan diet adalah 

0,861 dan 0,825 pada kuisioner self-efficacy. Kedua kuisioner mempunyai nilai r 

pada chronbach’s alpha > 0,444, artinya kuisioner self-efficacy dan kepatuhan 

diet dalam penelitian ini reliabel. 

 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Lamongan dan 

Puskesmas Kecamatan Kedungpring pada tanggal 19 Maret sampai dengan 

tanggal 13 Mei 2018. 

 

4.8 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

1. Pemilihan responden dan pembagian kelompok responden 

Responden klien DM yang aktif mengikuti program Prolanis di Puskesmas 

Lamongan diambil sebagai responden kelompok perlakuan dan Puskesmas 

Kedungpring sebagai responden kelompok kontrol. Responden mengikuti 

kegiatan Prolanis rutin yang dilakukan oleh kedua Puskesmas sehingga responden 

kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan tetap mengikuti program standar 

kegiatan Prolanis rutin. Responden sesuai dengan kriteria inklusi penelitian dipilih 

melalui proses matching untuk membuat proporsi kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan semirip mungkin melalui pertimbangan data demografi dan 
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klinis klien. Setelah memberikan penjelasan penelitian pada responden terpilih, 

klien DM yang bersedia menjadi responden mengisi persetujuan ketersediaan 

menjadi responden menggunakan informed consent. 

2. Proses perlakuan 

Mapping kelompok perlakuan berdasarkan regional responden untuk 

sosialisasi penelitian tentang mindfulness-based on eating pendekatan SCT, 

pengenalan alat, dan kontrak pertemuan selanjutnya dilakukan melalui kunjungan 

rutin. Ahli gizi memberikan edukasi diet personal menggunakan leaflet berisi 

anjuran diet yang disarankan berdasarkan kebutuhan kalori personal, selanjutnya 

data pre test yaitu self-efficacy dan kepatuhan diet diukur menggunakan kuisioner 

sedangkan kadar glukosa darah diukur dalam kondisi puasa dan 1 jam setelah 

sarapan pagi. Selama kunjungan rutin, intervensi sesi latihan mindfulness-based 

on eating diberikan sesuai SAK dan dilaksanakan 2 sesi per harinya menggunakan 

media video slideshow.  

Setiap pertemuan dilakukan selama 30 menit pada pagi hari, sebanyak 2 kali 

kunjungan dalam seminggu selama 4 minggu mencakup 8 sesi latihan, sedangkan 

instruksi pelaksanaan latihan mindfulness based on eating menggunakan alat mp3 

berisi rekaman suara berdurasi 10 menit yang didengarkan oleh responden melalui 

headset sebagai latihan rutin saat klien makan sehari-hari yang diberikan pada 

masing-masing responden. Observasi dan monitoring dilakukan dengan evaluasi 

kadar glukosa darah disetiap akhir sesi mingguan, sedangkan evaluasi intake 

kalori harian menggunakan 24-hours food recall dilakukan oleh ahli gizi tiap 2 

minggu. Kunjungan rutin pada kelompok kontrol dilakukan dengan cara 
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melakukan evaluasi kadar glukosa darah tiap minggu dan intake kalori harian 

menggunakan 2x24-hours food recall tiap 2 minggu yang dilakukan selama 4 

minggu. 

3. Setelah perlakuan 

Self-efficacy dan kepatuhan diet diukur menggunakan kuisioner baik 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol di akhir intervensi penelitian. 

Sedangkan evaluasi kadar glukosa darah puasa (GDP) dan kadar glukosa darah 

post prandial (GDPP) 1 jam setelah makan diukur tiap akhir sesi mingguan 

latihan baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Hasil pengukuran 

kadar glukosa darah puasa (GDP) dan kadar glukosa darah post prandial (GDPP) 

yang diukur tiap minggu masing-masing dijumlahkan dan dibagi 4 untuk 

mendapat hasil rata-rata kadar glukosa darah masing-masing responden selama 4 

minggu. Data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan dilakukan 

pengolahan data. 

 

4.9 Analisis Data 

4.9.1 Deskriptif 

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif karakteristik 

responden. Hasil analisis berupa distribusi frekuensi, prosentase, mean, median, 

nilai maksimum-minimum dan standar deviasi. Analisis univariat dalam 

penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, status pekerjaan, BMI dan rata-rata 

intake kalori harian. 
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4.9.2 Inferensial 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh latihan 

mindfulness-based on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT) 

terhadap self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar glukosa darah pada diabetes 

melitus tipe 2. Uji statistik dilakukan secara terpisah pada variable independen 

terhadap masing-masing variabel dependen. Pengaruh latihan mindfulness-based 

on eating dengan pendekatan social cognitive theory terhadap self-efficacy dan 

kepatuhan diet sebelum dan sesudah intervensi diuji menggunakan Wilcoxon test, 

sedangkan uji beda antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dianalisis 

menggunakan uji Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan 95% (α = 0,05).  

Pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap kadar glukosa darah telah diuji normalitas data 

menggunakan uji Saphiro Wilk dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Hasil 

uji normalitas menunjukkan bahwa data selisih antara data pre dan data post (∆) 

pada variabel kadar glukosa darah berdistribusi normal sehingga uji beda antar 

kelompok dapat dianalisis menggunakan uji independent t-test dengan tingkat 

kemaknaan 95% (α = 0,05).  

 

4.10 Ethical Clearance 

Penelitian ini telah lolos uji kaji etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 692-KEPK. 

Penelitian ini menggunakan prinsip etika penelitian sebagai berikut: 
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1. Informed Consent atau Persetujuan Responden 

Saat pengambilan sampel terlebih dahulu meminta izin kepada setiap objek 

yang diteliti baik secara lisan maupun melalui lembar persetujuan atas 

kesediaannya dijadikan objek penelitian. 

2. Anonimity atau Tanpa Nama 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas objek maka nama responden pada 

lembar pengumpulan data tidak dicantumkan atau cukup dengan 

memberikan kode masing-masing lembar tersebut. 

3. Confidentiality atau Kerahasiaan 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh objek terjamin, hanya kelompok 

data tertentu saja yang disajikan atau dilaporkan sehingga rahasia tetap 

terjaga. 

4. Right to withdraw 

Responden dalam penelitian ini berhak untuk tidak melanjutkan sebagai 

responden atau berhenti dari penelitian. Penjelasan sebelumnya telah 

diberikan pada responden bahwa penelitian ini tidak bersifat paksaan, 

sehingga walaupun responden telah menandatangani informed consent 

responden dapat mengundurkan diri bila merasa kurang nyaman dengan 

terapi yang diberikan. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil pengumpulan data dan tentang 

pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap self-efficacy, kepatuhan 

diet dan kadar glukosa darah pada diabetes melitus di Puskesmas Lamongan dan 

Puskesmas Kedungpring. Data disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi yang 

meliputi gambaran umum lokasi, karakteristik demografi responden penelitian 

meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama menderita DM serta data variabel 

penelitian yang diukur berkaitan dengan pengaruh latihan mindfulness-based on 

eating terhadap self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar glukosa darah pada 

diabetes melitus serta perhitungan uji statistik. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Lamongan dan Puskesmas 

Kedungpring yang merupakan wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten 

Lamongan. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 19 Maret sampai 6 Mei 2018. 

Puskesmas Lamongan terletak di Jalan Veteran nomor 134 Lamongan dengan 

cakupan wilayah 16 desa, sedangkan Puskesmas Kedungpring terletak di Jalan 

Ahmad Yani nomor 2 Kedungpring dengan cakupan wilayah 13 desa. Kegiatan 

Prolanis dilakukan oleh Puskesmas Lamongan dan Puskesmas Kedungpring 

dengan jadwal yang berbeda yaitu Puskesmas Lamongan melaksanakan kegiatan 
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Prolanis setiap hari Rabu pada minggu pertama rutin setiap bulan, sedangkan 

Puskesmas Kedungpring melaksanakan kegiatan Prolanis setiap hari Jumat pada 

minggu ke 3 rutin setiap bulan. Kegiatan Prolanis yang dilakukan meliputi latihan 

jasmani, pemberian edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. 

 

5.2 Data Umum 

5.2.1 Karakteristik umum responden 

Data karakteristik umum responden ini menguraikan tentang karakteristik 

responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama menderita DM. 

Tabel 5.1 Data deskriptif karakteristik umum responden dan uji kesetaraan 

karakteristik  

Karakteristik responden 

Kelompok  

N % Perlakuan Kontrol 

n % n % 

Jenis kelamin       

Laki-laki 7 25,9 8 29,6 15 27,8 

Perempuan 20 74,1 19 70,4 39 72,2 

Total 27 100 27 100 54 100 

Kelompok usia       

Usia 36-45 tahun 2 7.4 3 11.1 5 9,3 

Usia 46-55 tahun 12 44.4 9 33.3 21 38,9 

Usia 56-65 tahun 13 48.1 15 55.6 28 51,9 

Total 27 100 27 100 54 100 

Pekerjaan       

Pedagang 1 3,7 2 7,4 3 5,6 

Buruh/ tani 1 3,7 5 18,5 6 11,1 

PNS 2 7,4 2 7,4 4 7,4 

Pensiunan 2 7,4 0 0,0 2 3,7 

Wiraswasta 7 25,9 5 18,5 12 22,2 

IRT 14 51,9 13 48,1 27 50 

Total 27 100 27 100 54 100 

Tingkat pendidikan       

Tidak sekolah 1 3,7 3 11,1 4 7,4 

Dasar 10 37 11 40,7 21 38,9 

Menengah 8 29,6 6 22,2 14 25,9 

Tinggi 8 29,6 7 25,9 15 27,8 

Total 27 100 27 100 54 100 

Kecukupan intake kalori       

Melebihi intake kalori standart 9 33,3 14 51,9 23 42,6 

Tidak melebihi intake kalori standart 18 66,7 13 48,1 31 57,4 

Total 27 100 27 100 54 100 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol mayoritas berjenis 

kelamin perempuan (72,2%). Karakteristik responden berdasarkan usia pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mayoritas adalah responden berusia 

56-65 tahun (51,9%). Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan 

responden pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol mayoritas adalah 

IRT (50%).  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan responden pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol mayoritas adalah pendidikan 

tingkat dasar (38,9%). Karakteristik responden berdasarkan kategori BMI pada 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol mayoritas dalam kategori obesitas 

(40,7%). Karakteristik responden berdasarkan status kecukupan kalori per hari 

pada kelompok perlakuan mayoritas adalah tidak melebihi intake kalori standart 

(Total energy expinditure) (57,4%).  

 

5.3 Data Khusus 

5.3.1 Nilai dan analisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap 

self-efficacy dan kepatuhan diet 

 

Berikut ini akan dibahas mengenai nilai dan analisis self-efficacy dan 

kepatuhan diet yang diukur untuk memenuhi uji hipotesis. 
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Tabel 5.2 Distribusi self-efficacy dan kepatuhan diet (pre dan post test) di 

Puskesmas Lamongan dan Puskesmas Kedungpring tahun 2018 
 Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

n % n % n % n % 

Self-efficacy Sedang 18 66,7 6 22,2 20 74,1 14 51,9 

Tinggi 9 33,3 21 77,8 7 25,9 13 48,1 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 

Kepatuhan 

diet 

Cukup 21 77,8 9 33,3 19 70,4 17 63 

Baik 6 22,2 18 66,7 8 29,6 10 37 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa tingkat self-efficacy kelompok perlakuan 

sebelum intervensi mayoritas responden (66,7%) dalam kategori self-efficacy 

sedang, sedangkan sesudah intervensi mayoritas responden (77,8%) dalam 

kategori self-efficacy baik. Tingkat self-efficacy kelompok kontrol sebelum 

intervensi mayoritas (74,1%) dalam kategori self-efficacy sedang, begitupun 

sesudah intervensi mayoritas responden (51,9%) masih tetap dalam kategori self-

efficacy sedang.  

Tingkat kepatuhan diet kelompok perlakuan sebelum intervensi 

mayoritas responden (77,8%) dalam kategori kepatuhan cukup, sedangkan 

sesudah intervensi mayoritas responden (66,7%) dalam kategori kepatuhan baik. 

Tingkat kepatuhan diet kelompok kontrol sebelum intervensi mayoritas responden 

(70,4%) dalam kategori kepatuhan cukup, namun sesudah intervensi mayoritas 

responden (63%) masih dalam kategori kepatuhan cukup. 

Tabel 5.3 Nilai dan uji perbedaan self-efficacy dan kepatuhan diet di Puskesmas 

Lamongan dan Puskesmas Kedungpring tahun 2018 

Variabel Kelompok 
Pre test Post test 

p value 
 Modus (Min – Max)  Modus (Min – Max) 

Self-

efficacy 

Perlakuan 2,00 (2,00 - 3,00) 3,00 (2,00 - 3,00) 0,001 
0,026 

Kontrol 2,00 (2,00 - 3,00) 2,00 (2,00 - 3,00) 0,014 

Kepatuhan 

diet 

Perlakuan 2,00 (2,00 - 3,00) 3,00 (2,00 - 3,00) 0,001 
0,031 

Kontrol 2,00 (2,00 - 3,00) 2,00 (2,00 - 3,00) 0,317 
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Tabel 5.3 menunjukkan bahwa hasil uji Wilcoxon variabel self-efficacy 

sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 

0,001 (p < 0,05) dan pada kelompok kontrol nilai p = 0,014 (p < 0,05) yang 

berarti ada perbedaan tingkat self-efficacy yang signifikan sebelum dan sesudah 

intervensi pada kedua kelompok ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

frekuensi kategori self-efficacy tinggi pada kelompok perlakuan setelah intervensi 

dari kondisi pre test yaitu kategori self-efficacy sedang. Hasil uji beda post test 

antar kelompok menggunakan uji Mann Whitney U Test menunjukkan nilai p = 

0,026 (p < 0,05) yang artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat self-

efficacy pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol 

sesudah diberikan intervensi mindfulness-based on eating selama 4 minggu. 

Hasil uji Wilcoxon variabel kepatuhan diet sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok perlakuan diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05) yang 

artinya ada perbedaan tingkat kepatuhan diet secara signifikan pada kelompok 

perlakuan sebelum dan sesudah intervensi ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan frekuensi kategori kepatuhan diet baik pada kelompok perlakuan 

sesudah intervensi dari kepatuhan diet cukup saat kondisi pre test, sedangkan 

kelompok kontrol tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan diet yang signifikan 

sebelum dan sesudah intervensi (p = 0,317, p < 0,05). Hasil uji beda post test antar 

kelompok menggunakan uji Mann Whitney U Test menunjukkan nilai p = 0,031 (p 

< 0,05) yang artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan diet 

pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol sesudah 

diberikan intervensi mindfulness-based on eating selama 4 minggu. 
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5.3.2 Nilai dan analisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap 

kadar glukosa darah 

 

Berikut ini akan dibahas mengenai nilai dan analisis kadar glukosa darah 

dan memenuhi uji hipotesis. 

Tabel 5.4 Distribusi kadar glukosa darah (pre dan post test) di Puskesmas 

Lamongan dan Puskesmas Kedungpring tahun 2018 

Kadar glukosa darah 

Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

 n % n % n % n % 

GDP Tidak terkendali 

(≥ 130 mg/dl) 
27 100 25 92,6 27 100 26 96,3 

Terkendali 

(< 130 mg/dl) 
0 0 2 7,4 0 0 1 3,7 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 

GDPP Tidak terkendali 

(>200 mg/dl) 
26 96,3 21 77,8 26 96,3 23 85,2 

Terkendali 

(≤200 mg/dl) 
1 3,7 6 22,2 1 3,7 4 14,8 

Total 27 100 27 100 27 100 27 100 

 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebelum intervensi seluruh responden 

(100%) pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sama-sama menunjukkan 

nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa (GDP) yang tidak terkendali, sedangkan 

hampir seluruh responden (96,3%) kelompok perlakuan dan kelompok kontrol  

juga sama-sama menunjukkan nilai rata-rata kadar glukosa darah post-prandial 

(GDPP) yang tidak terkendali.  

Sesudah intervensi pada kelompok perlakuan hampir seluruh responden 

(92,6%) masih menunjukkan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa (GDP) 

yang tidak terkendali begitupun pada kelompok kontrol hampir seluruh responden 

(96,3%) menunjukkan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa (GDP) yang tidak 

terkendali. Nilai rata-rata kadar glukosa darah post prandial (GDPP) yang tidak 
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terkendali juga ditunjukkan oleh mayoritas responden kelompok perlakuan 

(77,8%), dan mayoritas responden kelompok kontrol (85,2%) setelah intervensi. 

Tabel 5.5 Hasil uji normalitas dan homogenitas varians pada variabel kadar 

glukosa darah kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Variabel 
Kelompok p value 

(Levene’s test)  Perlakuan (p value)  Kontrol (p value) 

GDP 0,459 0,243 0,500 

GDPP 0,552 0,638 0,238 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data delta (∆) kadar 

glukosa darah puasa (GDP) sebelum dan sesudah intervensi menggunakan 

Shapiro Wilk pada kelompok perlakuan didapatkan nilai p = 0,459 dan kelompok 

kontrol didapatkan nilai p = 0,249, sedangkan hasil uji normalitas pada data delta 

(∆) kadar glukosa darah post prandial (GDPP) sebelum dan sesudah intervensi 

kelompok perlakuan didapatkan nilai p = 0,552 dan kelompok kontrol didapatkan 

nilai p = 0,638, sehingga dapat disimpulkan data kadar glukosa darah kedua 

kelompok berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan nilai p = 0,500 dan p = 0,238 (p > 

0,05) yang artinya variabel kadar glukosa darah kedua kelompok memiliki varian 

yang sama atau homogen sehingga syarat uji independent t-test terpenuhi. 

Tabel 5.6 Nilai dan uji perbedaan kadar glukosa darah di Puskesmas Lamongan 

dan Puskesmas Kedungpring tahun 2018 

Variabel Kelompok 

Pre test Post test 
Delta  

(∆)  
p value  (Mean  

SD) 
Min - Maks 

 (Mean  

SD) 
Min - Maks 

GDP Perlakuan 213,13  

54,89 
144,50 - 345,50 

179,83  

40,72 
120,25 - 288,50 -33,70 

0,001 
Kontrol 238.46  

50,32 
145,50 -332,00 

246,03  

57,39 
129,00 - 338,00 7.57 

GDPP Perlakuan 281,01  

65,71 
187,00 - 428,50 

232,86  

51,20 
171,50 - 360,50 -48.15 

0,001 
Kontrol 303,20  

57,18 
199,50 - 392,00 

297,07  

60,53 
192,00 - 408,00 -6.12 
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Tabel 5.6 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan terdapat 

penurunan rata-rata kadar glukosa darah puasa (GDP) sebesar 33,70 mg/dl serta 

penurunan rata-rata kadar glukosa darah post prandial (GDPP) sebesar 48,15 

mg/dl di akhir intervensi, pada kelompok kontrol menunjukkan peningkatan rata-

rata kadar glukosa darah puasa (GDP) sebesar 7,57 mg/dl, sedangkan rata-rata 

kadar glukosa darah post prandial (GDPP) menurun sebesar 6,12 mg/dl diakhir 

intervensi. Analisis nilai selisih kadar glukosa darah menggunakan Independent t-

test pada kadar glukosa darah puasa (GDP) diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05) 

dan kadar glukosa darah post prandial (GDPP) dengan nilai p = 0,001 (p < 0,05) 

yang artinya ada pengaruh yang signifikan terhadap kadar glukosa darah puasa 

(GDP) dan kadar glukosa darah post prandial (GDPP) pada kelompok perlakuan 

dibandingkan dengan kelompok kontrol sesudah diberikan intervensi mindfulness-

based on eating selama 4 minggu. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian pengaruh latihan mindfulness-

based on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT) terhadap self-

efficacy, kepatuhan diet dan kadar glukosa darah.  

6.1 Latihan Mindfulness-based on Eating dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory (SCT) Terhadap Self-efficacy 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat self-fficacy meningkat 

secara signifikan setelah diberikan intervensi latihan mindfulness-based on eating 

dengan pendekatan social cognitive theory (SCT) selama 4 minggu. Peningkatan 

self-efficacy dapat dilihat dari perubahan nilai kategori self-efficacy dari self-

efficacy sedang ke self-efficacy tinggi sesudah dilakukan intervensi. Peningkatan 

nilai self-efficacy secara signifikan pada saat sebelum dan sesudah intervensi juga 

ditunjukkan oleh kelompok kontrol, namun peningkatan nilai self-efficacy pada 

kelompok kontrol secara keseluruhan tidak merubah nilai kategori self-efficacy 

yaitu tetap pada kategori self-efficacy sedang diakhir intervensi.  

Latihan mindfulness-based on eating dapat meningkatkan pengetahuan 

dan fungsi kognitif terhadap manajemen diet, ekspektasi dan manfaat yang 

diperoleh untuk menunjang perilaku kesehatan dan self-efficacy (Miller et al., 

2014). Seluruh responden perlakuan mendapat instruksi latihan mindfulness-based 

on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT), sebelumnya 

responden belum pernah mengenal latihan tersebut sehingga modelling instruksi 

latihan diberikan melalui audio mp3. Responden menganggap latihan 
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mindfulness-based on eating sebagai pengetahuan baru dan strategi spesifik yang 

menarik untuk manajemen perilaku diet klien DM sehari-hari. Timmerman et al 

(2012) berpendapat bahwa skill yang spesifik berperan dalam pembentukan self-

efficacy dalam program manajemen diet.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timmerman et al (2012) 

yang melihat efek mindfulness-based on eating tidak hanya dalam manajemen 

berat badan dan pengurangan kalori namun juga berkontribusi pada peningkatan 

self-efficacy terkait perilaku diet melalui pengurangan hambatan dan manajemen 

perilaku makan. Intervensi mindfulness-based on eating merupakan latihan 

spesifik yang meningkatkan aspek pengetahuan terkait manajemen DM, ekpektasi, 

kontrol kognitif, perilaku makan, hambatan diet dan self-efficacy secara signifikan 

(Miller et al., 2014).  

Membangun pola makan yang sehat tidak mudah bagi klien DM, 

berbagai masalah dalam diet salah satunya yaitu kondisi psikologi seperti 

perasaan terikat atau terkekang menjadi hambatan diet yang sering muncul, hal ini 

dapat berperan dalam perubahan perilaku manajemen diet (Cheng et al., 2016). 

Stich & Tint (2009) menjelaskan bahwa hambatan dalam diet dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain faktor jenis makanan dan diet, faktor emosional 

dan faktor sosial internal yaitu kondisi-kondisi situasional yang memicu hambatan 

dalam program diet. Latihan mindfulness-based on eating melalui mekanismenya 

yaitu perhatian dan kewaspadaan (awareness) pada saat aktivitas makan selain 

menimbulkan kebijaksanaan batin yang berasal dari sumber eksternal (outer 

wisdom) yaitu penggunaan infomasi personal tentang diet, juga menimbulkan 
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kebijaksaan batin yang berasal dari sumber internal (inner wisdom) (Miller et al., 

2014). Inner wisdom berkaitan dengan perhatian (awareness) dan pengalaman 

internal yang dirasakan pada saat aktivitas makan dapat meningkatkan 

kemampuan diri dalam pemilihan makanan pada situasi-situasi yang kompleks 

(Kristeller & Woliver, 2014b). 

Latihan mindfulness-based on eating memperkenalkan strategi dan 

metode untuk mempermudah klien DM dalam menjaga pola diet dan mengurangi 

hambatan dalam diet sehingga berpotensi meningkatkan ekpektasi hasil yang 

diperoleh dari latihan dan meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan klien 

DM dalam mengikuti anjuran diet DM. Tingkat self-efficacy dan pengurangan 

hambatan dalam diet dapat memprediksi keberhasilan pencapaian diet sehat 

(Cheng et al., 2016; Timmerman et al.,2012). Keyakinan individu dan 

keterlibatan aspek sosial menimbulkan reaksi terhadap modelling, instruksi dan 

persuasi sosial (Beverly et al.,2007). Self-efficacy memiliki berbagai sumber 

informasi yang akan mempengaruhi persepsi individu diantaranya yaitu 

pengalaman keberhasilan, pengalaman tak langsung, persuasi verbal sosial dan 

kondisi emosional (Schunk, 2012). Self-efficacy menjadi komponen yang penting 

untuk mencapai sebuah perubahan perilaku yang diperoleh melalui proses regulasi 

diri (self-regulation) secara psikologis (Tougas et al., 2015).  

Tidak hanya melalui modelling, seluruh responden kelompok perlakuan 

terlibat langsung dengan latihan sehingga responden dapat merasakan dan 

memberi penilaian tentang efektivitas latihan yang diberikan. Self-efficacy dapat 

dicapai dari sumber informasi terkuat yaitu pencapaian kinerja (performance 
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accomplishment) yang diperoleh dari keterlibatan langsung dengan latihan karena 

berhubungan langsung dengan pengalaman personal seseorang (Allen, 2004; 

Schunk, 2012). Konsekuensi respon dan hasil yang bersifat objektif yaitu nilai 

kadar glukosa darah digunakan sebagai acuan dalam penetapan target (goal 

setting) yang harus dicapai responden di setiap sesi.  

Laila (2015) dalam penelitiannya menjelaskan konsekuensi respon 

memberi informasi tentang keakuratan suatu latihan dan dapat menjadi sumber 

motivasi bagi seseorang untuk mempelajari latihan yang mereka nilai dan 

percayai memiliki konsekuensi yang diharapkan, sementara seseorang cenderung 

menghindari tindakan atau aksi yang merugikan. Allen (2004) menjelaskan bahwa 

klien DM dengan tingkat self-efficacy yang tinggi sering melihat indikator 

fisiologis yang diperoleh dari suatu latihan sebagai informasi yang memperkuat 

keyakinan akan kemampuannya.  

Perbedaan tingkat self-efficacy sebelum dan sesudah intervensi juga 

ditemukan pada kelompok kontrol yaitu yang tidak dikenai intervensi 

mindfulness-based on eating. Secara tidak langsung proses aspek self-monitoring 

dalam proses regulasi diri juga diberikan pada kelompok kontrol. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi kadar glukosa darah yang dilakukan secara kontinu pada 

kelompok kontrol mempengaruhi tingkat self-efficacy. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Schnoll and Zimmerman (2001) yang melihat efek self-regulation 

training terhadap self-efficacy perilaku diet serat dimana proses self-monitoring 

memberikan efek yang signifikan secara tidak langsung pada self-efficacy dan 

perilaku diet serat. Self-monitoring maupun external-monitoring dalam suatu 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



108 
 

kondisi menimbulkan persepsi tingkat self-efficacy yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kondisi yang tidak diberikan pemantauan (no monitoring) (Zimmerman 

and Schunk, 1989).  

Kunjungan rumah dan monitor kadar glukosa darah pada kelompok 

kontrol termasuk dalam tindakan self-monitoring maupun external-monitoring 

yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada klien DM berupa nilai 

kadar glukosa darah dan intake kalori secara kontinu. Hal ini sesuai dengan teori 

yang menjelaskan bahwa self-monitoring pasca intervensi berkontribusi pada 

aspek pengetahuan dan informasi yang diperoleh, namun cenderung berupa rasa 

tanggung jawab dan keinginan untuk mengikuti pola diet yang dianjurkan dan 

tidak menjelaskan hal tersebut berkontribusi pada perilaku (Rimal et al, 2011).  

Schnoll and Zimmerman (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

proses regulasi diri dalam SCT dapat dicapai melalui pengaturan target yang 

spesifik dan strategi khusus untuk mencapai sebuah hasil, selain itu self-

monitoring saja tidak dapat memberikan efek yang kuat untuk mencapai sebuah 

tindakan atau perubahan perilaku. Informasi membentuk ekspektasi dan tekad 

dalam manajemen penyakit DM khusunya dalam menjaga pola diet sehingga 

memungkinkan klien DM kelompok kontrol memiliki tingkatan self-efficacy yang 

berbeda sebelum dan setelah perlakuan, namun untuk mencapai sebuah aksi atau 

tindakan, self-efficacy memerlukan informasi dan strategi latihan yang spesifik. 

6.2 Latihan Mindfulness-based on Eating dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory (SCT) Terhadap Kepatuhan Diet 

 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai kepatuhan diet 

yang signifikan pada kelompok perlakuan sesudah intervensi dibandingkan 
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dengan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi latihan mindfulness-based 

on eating dengan pendekatan social cognitive theory (SCT) selama 4 minggu. 

Peningkatan nilai kepatuhan disertai dengan peningkatan nilai kategori yaitu dari 

tingkat kepatuhan cukup ke tingkat kepatuhan baik.  

Beberapa penelitian mengaitkan latihan mindfulness-based on eating 

dengan berbagai output yang berhubungan dengan diet baik yang diukur secara 

psikologis maupun biologis (Fung et al., 2016). Mindfulness-based on eating 

banyak dihubungkan dengan perilaku makan yang hedonik, kurangnya 

kemampuan dalam kontrol makan, pemilihan makanan, craving eating dan 

emotional eating. Klien DM rentan terjadi gangguan perilaku makan baik binge 

eating maupun eating disorder (Goebel-Fabbri, 2008). Manajemen diet pada klien 

DM dapat diukur dari berbagai subdomain meliputi pengetahuan dan kemampuan 

diet, keputusan dalam pemilihan diet, masalah dalam perilaku makan dan 

hambatan diet (Stetson et al., 2011). Peningkatan skor kepatuhan diet pada 

responden kelompok perlakuan sesudah intervensi diikuti dengan peningkatan 

skor pada masing-masing subdomain tersebut.  

Pengetahuan dan kemampuan klien dalam mengikuti program diet 

meningkat diakibatkan adanya proses pemberian informasi dan instruksi tentang 

latihan mindfulness-based on eating sebagai salah satu teknik dalam manajemen 

penyakit DM khususnya dalam aspek program diet untuk klien DM. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Miller et al (2014) yang mengeksplorasi 

aspek pengetahuan, self-efficacy dan ekspektasi hasil dalam intervensi mindful 
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eating dalam program DSME. Informasi yang diberikan berupa konsep dasar 

manajemen nutrisi dan desain mindful eating  dalam program diet.  

Mindfulness-based on eating mencakup teknik dan informasi dasar dalam 

diet, yang mana informasi ini menjadi sumber kebijaksanaan batin (wisdom) yang 

berasal dari sumber eksternal (Miller et al., 2014). Kebijaksanaan batin yang 

berasal dari sumber eksternal (outer wisdom) melatih seseorang membuat pilihan 

yang bersifat lebih mudah dan fleksibel terhadap suatu informasi terkait nutrisi 

dan diet (Kristeller & Wolever, 2014b). Pengetahuan dan informasi yang tinggi 

berkorelasi dengan perilaku kepatuhan yang lebih baik dan diprediksi 

berkontribusi dalam meningkatkan dan menopang perubahan perilaku kepatuhan 

dalam manajemen DM (Chavan et al., 2015). 

Instruksi mindfulness-based on eating sesuai sesi latihan disampaikan 

pada waktu makan pagi melalui proses diskusi dan interaksi secara langsung. 

Fokus perhatian saat makan dapat dilihat dari cara makan responden yang 

memiliki ritme makan lebih teratur dengan jeda di setiap suapan makan. Klien 

DM diminta untuk mengikuti instruksi melalui audio mp3 yang berfokus pada 

pengaturan ritme makan dan sensasi yang dimunculkan dari apa yang dikonsumsi, 

hal ini memberikan kesempatan bagi klien DM untuk dapat menilai isyarat 

fisiologis tubuh termasuk isyarat lapar dan kenyang berdasarkan tingkat 

kenyamanan yang dirasakan setelah makan melalui skala 1-10, penyesuaian ritme 

makan berdampak pada intake atau jumlah porsi habis makanan yang dikonsumsi. 

Responden melaporkan kecukupan dalam konsumsi porsi makanan, rasa kenyang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH LATIHAN MINDFULNESS... Sylvi Harmiardillah



111 
 

yang nyaman dan kepuasan dalam setiap aktivitas makan menggunakan latihan 

mindfulness-based on eating.  

Mindfulness-based on eating bekerja melalui mekanisme utama yaitu 

pemusatan perhatian pada aktivitas makan, melibatkan dialog internal dan 

peningkatan kepekaan terhadap isyarat alami tubuh pada saat aktivitas makan 

sehingga memberikan kesempatan seseorang untuk memberikan penilaian dan 

terjadinya penyesuaian perilaku makan secara otomatis (Dalen et al., 2010; Tak et 

al., 2015). Mekanisme tersebut memfasilitasi terjadinya proses regulasi baik 

emosi maupun nafsu makan dan melepaskan kebiasaan makan yang bersifat 

reaktif (Mason et al., 2017). Latihan mindfulness-based on eating secara tidak 

langsung mempermudah responden untuk menerapkan prinsip 3 J dalam diet. 

Kewaspadaan dan perhatian pada saat makan yang terkandung dalam latihan 

mindfulness-based on eating kontrol internal perilaku makan sehingga terjadi 

penyesuaian perilaku makan yang terkontrol.  

Beberapa responden berpendapat bahwa pemusatan perhatian pada saat 

makan meningkatkan sensasi rasa makanan yang berulang-ulang sehingga 

responden dapat memberikan penilaian dan keputusan untuk terus mengonsumsi 

makanan atau mengakhirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kristeller et al (2014a) bahwa kecenderungan individu untuk makan 

berlebihan baik dalam hal jumlah yang dimakan maupun dalam hal perubahan 

dalam preferensi rasa menurun dan melaporkan bahwa individu dapat merasa puas 

dengan porsi yang lebih kecil daripada kebiasaannnya. Peningkatan apresiasi 

terhadap porsi makanan dalam jumlah yang kecil maupun kepekaan isyarat lapar 
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juga dijelaskan dalam penelitian Warren et al (2017). Penelitian lain juga 

menyebutkan bahwa latihan mindfulness-based on eating dapat meningkatkan 

kenikmatan dan kepuasan konsumsi makanan dengan rasa yang kuat maupun 

makanan dengan rasa kurang kuat (Arch et al., 2016).  

Mekanisme perhatian penuh pada rasa, aroma, suara, dan sensasi taktil 

pada makanan diyakini menumbuhkan relasi pada makanan secara individual 

sehingga berdampak pada proses regulasi kognitif, emosi serta penerimaan diri 

dalam membuat keputusan seseorang tentang apa, kapan dan berapa banyak  

(Albert et al., 2012; Allirot et al., 2017; Fung et al., 2016). Mindfulness-based on 

eating juga diyakini sebagai sarana untuk menumbuhkan kebijaksanaan batin atau 

kemampuan untuk membuat pilihan makanan yang sebagai petunjuk pada diri 

seseorang saat dalam situasi yang kompleks dalam pemilihan makanan sehari-hari 

(Fung et al., 2016; Kristeller et al., 2014a).  

Perbaikan perilaku makan dapat mereduksi hambatan dalam diet 

terutama tingkat kerawanan jenis makanan, persepsi dan faktor sosial situasional 

(Fukuoka et al., 2014). Perilaku makan yang buruk dapat menjadi salah satu 

indikator kurangnya pencapaian tingkat kepatuhan klien DM terhadap anjuran diet. 

Proses adaptasi terhadap kebiasaan makan sesuai anjuran diet tidak mudah dicapai 

oleh klien DM karena berbagai kesulitan seperti persepsi, emosi negatif terkait 

rasa nikmat dalam makan, fungsi otonomi dan kebebasan (Yannakoulia, 2006). 

Latihan mindfulness-based on eating secara tidak langsung membentuk pola diet 

terkait ketepatan jumlah dan pilihan jenis makanan melalui penilaian yang muncul 
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dari penyesuaian ritme makan, kepedulian terhadap sensasi taktil dan pengalaman 

yang diperoleh dalam setiap aktivitas makan sehari-hari. 

Perbedaan nilai kategori kepatuhan diet pada kelompok perlakuan 

sebelum dan sesudah intervensi signifikan secara statistik, namun tidak semua 

responden kelompok perlakuan memiliki nilai kategori kepatuhan diet yang 

meningkat, beberapa responden justru memiliki nilai kategori kepatuhan diet yang 

tetap setelah intervensi. Nilai kepatuhan diet meningkat pada kondisi post test 

namun tidak sampai merubah tingkatan kategori kepatuhan diet. Faktor kepatuhan 

diantaranya yaitu kondisi sosiodemografi, pengetahuan diet, kondisi medis, dan 

pemberdayaan diri (Cheng et al,. 2016). Secara demografis sebagian besar 

responden tersebut masuk kedalam rentang usia lebih dari 55 tahun dan berpotensi 

mempengaruhi fungsi kognitif seseorang.  

Murman (2015) menjelaskan perubahan yang paling penting dalam 

kognisi dan faktor usia adalah terjadinya penurunan kinerja pada tugas-tugas 

kognitif yang mengharuskan seseorang untuk memproses atau mengubah 

informasi dengan cepat untuk membuat sebuah keputusan, termasuk langkah-

langkah dalam pemrosesan kinerja memori dan fungsi kognitif suatu aksi atau 

tindakan eksekutif. Latihan mindfulness-based on eating berisi informasi, 

pengetahuan dan instruksi-instruksi untuk membangun kewaspadaan dan 

pemusatan perhatian yang memerlukan fungsi kognitif (Hölzel et al., 2011), 

namun berbeda dengan penelitian Dwi et al (2017), rentang usia 51-59 tahun tidak 

berkorelasi dengan tingkat kemampuan manajemen penyakit DM, justru 

pengetahuan tentang diet lebih memiliki korelasi yang signifikan. Hal ini 
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ditunjang oleh data penelitian bahwa sebagian besar responden pada kedua 

kelompok yang berpendidikan tinggi memiliki tingat kepatuhan baik. 

Sebagian besar responden tersebut juga memiliki aktivitas pekerjaan 

diluar rumah, hal ini berpotensi dapat berpengaruh terhadap kontinuitas latihan, 

yang memungkinkan responden tidak cukup waktu untuk melakukan latihan 

mindfulness-based on eating pada setiap aktivitas makan. Lara et al (2014) dalam 

penelitiannya juga menyebutkan bahwa kesibukan dan aktivitas yang irreguler 

serta keyakinan pada perilaku healthy eating berkaitan dengan pola makan, 

overweight serta perubahan perilaku hidup sehat. Aktivitas dan perilaku makan 

diluar rumah juga diketahui menjadi hambatan diet yang sering muncul pada klien 

DM tipe 2 terkait kepatuhan diet (Cheng et al., 2016). 

Penelitian ini mengaplikasikan teori SCT melalui konseling dengan 

melibatkan 3 aspek proses regulasi diri dalam teori SCT. Latihan mindfulness-

based on eating dengan pendekatan SCT melibatkan tiga komponen kontruksi 

teori social cognitive theory (SCT) dan regulasi diri untuk membentuk perilaku 

makan yang adaptif melalui dua proses regulasi yaitu pembentukan kontrol 

perilaku secara fisiologis yang berasal dari keterlibatan langsung dengan proses 

mindfulness pada saat aktivitas makan dan pembentukan perilaku melalui 

konstruksi teori SCT untuk menguatkan aspek personal diantaranya yaitu motivasi 

ekspektasi dan self-efficacy melalui pemberian informasi, demonstrasi model, 

instruksi latihan atau tugas, dorongan praktik, evaluasi (follow up), dan penetapan 

target yang terangkum dalam proses regulasi diri.  
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Fungsi regulasi diri dalam social cognitive theory (SCT) digunakan 

dalam penelitian ini untuk mendukung proses regulasi diri secara psikologis, 

adapun media yang digunakan dalam penyampaian materi adalah video slideshow 

dan instruksi latihan yang dikemas dalam rekaman MP3 untuk mempermudah 

penyampaian instruksi. Tiga komponen regulasi diri social cognitive theory (SCT) 

dalam proses regulasi diri (self-regulation) dan perubahan perilaku meliputi: self-

monitoring, self-judgement, dan self-evaluation (Tougas et al., 2015; Zimmerman 

and Schunk, 1989). Self-monitoring mencakup observasi terhadap proses perilaku 

atau tugas yang diberikan. Self-judgement merupakan standar perilaku yang 

ditetapkan yang diperoleh melalui penilaian terhadap suatu perilaku. Self-

evaluation dibentuk dari penilaian terhadap pencapaian diri terhadap tindakan dan 

perilaku yang diharapkan (Tougas, Hayden, Mcgrath, & Huguet, 2015). Ketiga 

proses tersebut telah diterapkan dalam intervensi latihan mindfulness-based on 

eating yaitu melihat manfaat suatu perilaku yang diharapkan melalui observasi 

dan penguatan informasi, membandingkan perilaku dan pencapaian hasil baik 

dengan orang lain, riset maupun diri sendiri serta melatih membangun 

penghargaan terhadap pencapaian hasil yang diperoleh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al (2007) mendukung bahwa 

mekanisme self-regulation dalam teori SCT dalam mempunyai dampak terhadap 

pembentukan perilaku terkait diet. Keterlibatan teori SCT pada intervensi dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Beverly et al (2007) menyebutkan bahwa SCT 

meningkatkan kemampuan individu dalam mengikuti anjuran diet pada DM tipe 2 

melalui aspek efikasi personal dan  berkontribusi pada informasi yang adekuat 
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tentang perilaku self care. Sejalan dengan penelitian Jekauc et al (2015), 

pendekatan teori SCT efektif digunakan sebagai indikator dalam menjaga perilaku 

aktivitas latihan. Pendekatan social cognitive theory (SCT) bermanfaat bagi 

proses learning karena mindfulness-based on eating merupakan suatu latihan 

khusus yang memerlukan proses pembelajaran. SCT berfokus pada peningkatan 

aspek personal yang dapat berkontribusi terhadap penilaian tentang suatu latihan 

dan perilaku serta keyakinan pada kemampuan individu dalam melakukan latihan. 

6.3 Latihan Mindfulness-based on Eating dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory (SCT) Terhadap Kadar Glukosa Darah 

 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa 

(GDP) dan kadar glukosa darah post prandial (GDPP) setelah diberikan intervensi 

latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social cognitive theory 

(SCT) selama 4 minggu menurun secara signifikan dibandingkan dengan 

kelompok kontol sesudah intervensi. Responden perlakuan memiliki nilai rata-rata 

kadar glukosa darah baik glukosa darah puasa (GDP) maupun post prandial 

(GDPP) yang menurun di akhir intervensi (post test) dibandingkan saat kondisi 

sebelum intervensi (pre test). Penurunan kadar glukosa darah sebagian besar tidak 

dapat mencapai angka normal, namun dibandingkan dengan kelompok kontrol, 

kelompok perlakuan memiliki nilai rata-rata kadar glukosa darah lebih rendah 

yang ditunjang dengan nilai selisih antara pre dan post yang lebih tinggi, artinya 

penurunan kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan lebih besar 

dibandingkan kelompok kontrol. 

Konsumsi makanan berdampak secara langsung pada nutrisi dan energi 

yang menopang kebutuhan manusia (Cruwys et al., 2015). Penyesuaian rate 
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makan membuat proses makan lebih lama sehingga memungkinkan waktu untuk 

mengenali sinyal kenyamanan dan isyarat fisiologis tubuh dapat dikenali oleh otak 

serta mencatat kepuasan setelah makan (Monroe, 2015).Teknik mindfulness-based 

on eating  membimbing seseorang meningkatkan perhatian pada kualitas dan 

kuantitas makanan yang dikonsumsi dan berdampak pada intake porsi yang 

dihabiskan (Hendrickson & Rasmussen, 2013). Intake kalori yang diperoleh 

melalui aktivitas makan memiliki efek langsung pada kadar glukosa darah dan 

memiliki dpengaruh yang cukup besar dalam kontrol glikemik (Evert et al., 2014).  

Pengukuran kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan dilakukan 

tepat setelah klien mendapat 2 kali intervensi setiap minggu, hal ini bertujuan 

untuk menjaga bahwa hasil kadar glukosa darah yang diukur merupakan dampak 

yang diperoleh dari latihan serta mencegah adanya faktor lain yang 

mempengaruhi kadar glukosa darah di luar masa monitoring, sedangkan 

pengukuran kadar glukosa darah pada kelompok kontrol dilakukan setiap 2 hari 

sekali di setiap minggunya pada masing-masing responden.  

Parameter biochemical khususnya diukur pada beberapa penelitian terkait 

mindfulness-based on eating (Mason et al., 2016a; Miller et al., 2012). Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mason et al (2016) menerapkan mindful 

eating selama 6 bulan diperoleh bahwa tingkat mindful eating berhubungan 

dengan penurunan kadar glukosa darah puasa dan konsumsi makanan manis 

secara signifikan. Kesadaran saat makan memudahkan pengurangan frekuensi 

makan secara kompulsif sehingga mengurangi asupan kalori yang berlebihan 

melalui perhatian dan peningkatan kemampuan individu untuk mendeteksi, dan 
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menanggapi isyarat alami rasa lapar dan kenyang (Dalen et al., 2010; Peluso et al., 

2016). Kemampuan kontrol perilaku makan berkontribusi terhadap intake kalori 

sehari-hari (Hofmann et al., 2014). 

Penelitian yang dilakukan Rizza, (2010) menyebutkan setelah puasa 

semalam, glukosa dilepaskan oleh hati ke dalam aliran darah dan diambil oleh 

jaringan reseptor insulin seperti otot dan jaringan. Glukosa yang dilepaskan dari 

hati berasal dari pemecahan glikogen dan sintesis glukosa baru melalui jalur 

glukoneogenik. Perbedaan antara laju glukosa yang masuk dan laju glukosa yang 

meninggalkan aliran darah menentukan apakah glukosa naik, turun, atau tetap 

sama. Klien dengan DM tipe 2 memiliki tingkat produksi glukosa endogen yang 

lebih tinggi dibandingkan klien non-diabetes sebelum makan, sedangkan setelah 

makan penekanan produksi glukosa endogen lebih lambat dan dibutuhkan waktu 

minimal adalah 6 jam. Hal ini menyebabkan sejumlah glukosa berlebih dalam 

darah dan berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa darah post prandial.  

Glukosa yang berasal dari makanan memasuki vena portal setelah 

penyerapan dari usus kemudian melewati hati dan dilepaskan ke sirkulasi secara 

sistemik (Rizza, 2010). Banyak faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi kadar 

glukosa darah puasa maupun post prandial termasuk fungsi fisiologis tubuh dalam 

proses mekanisme regulasi kadar glukosa darah. Latihan mindfulness-based on 

eating dilakukan setiap aktivitas makan membantu memperbaiki rate makan 

sehingga berdampak pada intake makanan dan kalori. Hal ini dimungkinkan dapat 

membantu mengurangi asupan glukosa secara eksogen sehingga mengurangi 

beban glukosa yang endogen yang telah diproduksi dalam darah. 
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Seluruh responden perlakuan mendapatkan instruksi latihan mindfulness-

based on eating untuk menumbuhkan kontrol perilaku makan secara internal 

dimana responden yang mengikuti instruksi melalui media mp3 pada saat aktivitas 

makan dapat membentuk perilaku makan yang adaptif dan berkontribusi pada 

intake kalori asupan makan sehari-hari. Perilaku makan pada responden kelompok 

perlakuan dapat diketahui dari ritme makan, pengungkapan rasa kenyang yang 

nyaman dan kepuasan setelah makan, sedangkan pengukuran secara objektif dapat 

dilihat dari penghitungan food recall. Sebagian besar responden kelompok 

perlakuan memiliki nilai rata-rata intake kalori harian tidak melebihi intake kalori 

standar (total energy expenditure) yang dihitung secara personal pada masing-

masing responden dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Arch et al (2010) dalam penelitiannya mengonfirmasi bahwa 

instruksi mindfulness singkat pada aktivitas makan dapat meningkatkan 

pengalaman sensori makan dan berpengaruh pada asupan konsumsi kalori.  

Praktik mindfulness pada aktivitas makan mempermudah untuk 

mengurangi frekuensi makan secara kompulsif yang dapat berdampak pada 

asupan yang diperoleh (Peluso et al., 2016). Latihan mindfulness-based on eating 

dengan pendekatan SCT menjadi sebuah latihan spesifik yang bertujuan untuk 

membentuk perilaku makan yang adaptif melalui mekanisme fisiologis dengan 

keterlibatan langsung dalam latihan makan dan mekanisme psikologis melalui 

teori SCT. Anjuran diet yang disarankan petugas kesehatan pada klien DM dalam 

penerapannya tidak mudah dilakukan, selain dukungan eksternal, kemampuan 

kontrol diri yang dimunculkan dari dalam diri seseorang (internal) melalui 
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peningkatan proses kognisi dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas makan 

untuk menjaga kadar glukosa darah yang tetap terkendali.  

 

6.4 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan subjek manusia sehingga terdapat beberapa 

faktor yang sulit untuk dikendalikan seluruhnya seperti keragaman tingkat 

stresor, aktifitas, dan tingkat ekonomi yang bervariasi pada masing-masing 

individu, selain itu lama menderita diabetes tidak dikaji dalam penelitian ini. 

2. Observasi rutinitas latihan di luar jadwal kunjungan dilakukan via SMS. 

3. Data kepatuhan diet dan self-efficacy didapatkan berdasarkan pengisian 

kuisioner, pengukuran secara obyektif terutama pada aspek kepatuhan diet 

lebih baik dilakukan melalui monitoring  perilaku responden secara langsung.  
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BAB 7 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

1. Ada pengaruh latihan mindfulnenss-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy pada DM tipe 2 secara signifikan, 

yaitu terdapat peningkatan nilai kategori tingkat self-efficacy dari kategori self-

efficacy tingkat sedang ke self-efficacy tingkat tinggi sesudah intervensi.  

2. Ada pengaruh latihan mindfulnenss-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap kepatuhan diet pada DM  tipe 2 secara 

signifikan, yaitu terdapat peningkatan nilai kategori tingkat kepatuhan diet dari 

kategori tingkat kepatuhan cukup ke tingkat kepatuhan baik sesudah intevensi. 

3. Ada pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan social 

cognitive theory (SCT) terhadap kadar glukosa darah pada DM tipe 2 secara 

signifikan, yaitu terdapat penurunan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa 

(GDP) dan glukosa darah post prandial (GDPP) sesudah intervensi. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perawat 

Perawat diharapkan dapat menggali informasi terkait latihan mindfulness-

based on eating dan dalam menyusun intervensi dan strategi tindakan 
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keperawatan mandiri maupun kolaboratif dengan melibatkan latihan 

mindfulness-based on eating terutama dalam hal mengatasi masalah diet dan 

kontrol glukosa darah pada klien DM. 

2. Program Promosi Kesehatan (Promkes) 

Pelaksanaan upaya promotif latihan mindfulness-based on eating agar dapat 

diperkenalkan dan disosialisasikan oleh pemegang program promosi 

kesehatan (Promkes) melalui kegiatan Prolanis maupun penyuluhan terkait 

self-management penyakit DM di lingkungan klinik maupun komunitas dan 

masyarakat. 

3. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan melalui metode dan analisis 

yang lebih baik termasuk analisis secara simultan untuk mengetahui variabel 

yang paling berdampak akibat intervensi, selain itu mindfulness dalam 

aktivitas makan untuk selanjutnya agar dapat dimaknai sebagai suatu proses 

yang mendukung pengobatan dan pengendalian penyakit DM serta 

membangkitkan rasa syukur dan penghargaan disetiap aktivitas makan. 

Tingkat stress dan kondisi emosional diharapkan juga dapat diukur pada 

penelitian selanjutnya. Alat ukur yang digunakan terutama dalam mengukur 

tingkat kepatuhan hendaknya dilakukan dengan metode yang objektif seperti 

pengukuran menggunakan aplikasi dan software. 
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Lampiran 6 

INFORMATION FOR CONTENT 

 

Judul Penelitian : Pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan 

pendekatan social cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy, kepatuhan diet 

dan kadar glukosa darah pada Diabetes melitus tipe 2 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh latihan mindfulness-based on eating dengan pendekatan 

social cognitive theory (SCT) terhadap self-efficacy, kepatuhan diet dan kadar 

glukosa darah pada Diabetes melitus tipe 2. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap self 

efficacy penderita Diabetes melitus Tipe 2. 

2. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap 

kepatuhan diet penderita Diabetes melitus tipe 2. 

3. Menganalisis pengaruh latihan mindfulness-based on eating terhadap kadar 

glukosa darah. 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy experimental dengan kelompok kontrol 

dan kelompok intervensi untuk subyek. Kelompok intervensi diberikan perlakuan 

latihan mindfulness-based on eating untuk meningkatkan self-efficacy, kepatuhan 

diet dan mengetahui kadar glukosa darah. Rekruitmen responden dilakukan di 
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Puskesmas pada saat kegiatan Prolanis sebelum perlakuan. Selanjutnya perlakuan 

latihan mindfulness-based on eating dilakukan selama 2 kali/ minggu dengan 

durasi 30 menit selama 4 minggu dilakukan melalui home visit. Evaluasi dan 

monitoring dilakukan dengan cara mengevaluasi kadar glukosa darah, diet klien 

dan evaluasi pelaksanaan latihan. Evaluasi kadar glukosa darah puasa dan 1 jam 

post prandial diperiksa 1 kali setelah 2 kali latihan/ minggu oleh peneliti dan 

asisten peneliti (perawat) yang dilakukan sebanyak 4 kali pemeriksaan. 

Bahaya dan risiko 

Penelitian ini tidak memiliki risiko yang tinggi. Risiko yang diantisipasi yang 

mungkin muncul adalah hipoglikemi atau hiperglikemi karena penelitian ini 

terkait dengan aktivitas makan dan diet. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat steril dan sesuai standart. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas subjek penelitian dijaga kerahasiaanya yaitu 

tidak mencantumkan identitas subjek penelitian dan pengkodean. Data disimpan 

dalam laptop pribadi peneliti yang dilengkapi password. 

Informasi Tambahan 

Subjek penelitian bisa menanyakan hal-hal tentang penelitian ini melalui kontak: 

 

Sylvi Harmiardillah 

Telp. 085733060878 

Email : sylviharmiardillah@gmail.com  
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Lampiran 7 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi sebagai 

responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Magister Keperawtaan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya atas nama: 

Nama  : Sylvi Harmiardillah 

NIM  : 131614153012 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Latihan Mindfulness-Based On Eating dengan 

Pendekatan Social Cognitive Theory (SCT) Terhadap Self-Efficacy, Kepatuhan 

Diet dan Kadar Glukosa Darah Pada Diabetes melitus Tipe 2”. Tanda tangan saya 

menunjukkan bahwa: 

1. Saya telah diberi informasi atau penjelasan tentang penelitian ini dan 

informasi tentang peran saya. 

2. Saya mengerti bahwa catatan tentang penelitian ini dijamin kerahasiaannya. 

Semua berkas yang dicantumkan identitas dan jawaban yang akan saya 

berikan hanya diperlukan untuk pengolahan data. 

3. Saya mengerti bahwa penelitian ini akan mendorong pengembangan tentang 

“Pengaruh Latihan Mindfulness-Based On Eating Dengan Pendekatan Social 

Cognitive Theory (SCT) Terhadap Self-Efficacy, Kepatuhan Diet dan Kadar 

Glukosa Darah Pada Diabetes melitus Tipe 2”, oleh karena itu saya secara 

sukarela menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.  

 

Lamongan, ......................2018 

 

Peneliti, Responden, 

 

Sylvi Harmiardillah      ……………………....

    

Saksi, 

 

.......………………… 
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Lampiran 6 
 

Lampiran 8 

KUISIONER SELF-EFFICACY 

(DIET-SE) (modified) 

 

Tanggal__________________     Kode Responden________ 

 

Petunjuk pengisian: Pilih salah satu indikator pernyataan dibawah ini dengan 

tanda cek (√) sesuai dengan keyakinan anda terhadap beberapa kondisi dan 

aktivitas berikut. 

 

No Pernyataan 
Tidak 

yakin 

Ragu-

ragu 

Cukup 

yakin 
Yakin 

Sangat 

yakin 

1. Dokter telah memberikan 

beberapa anjuran dan 

rencana makan, seberapa 

yakin anda berkeinginan 

untuk mengikuti rencana 

makan yang telah dianjurkan 

tersebut 

□ □ □ □ □ 

2. Seberapa yakin anda dapat 

mengkonsumsi makanan 

yang mengandung cukup 

serat setiap hari 

□ □ □ □ □ 

3. Seberapa yakin anda lebih 

memilih buah-buahan 

daripada kue saat masih 

merasa lapar setelah makan 

□ □ □ □ □ 

4. Seberapa yakin anda mampu 

mengendalikan rasa lapar 

saat belum masuk jadwal 

waktu makan yang 

dianjurkan 

□ □ □ □ □ 

5. Yakinkah anda bahwa jadwal 

dan aturan makan yang 

dianjurkan oleh petugas 

kesehatan mudah diterapkan 

□ □ □ □ □ 

6. Seberapa yakin anda tetap 

menikmati anjuran makan 

yang disarankan dokter dan 

petugas kesehatan meskipun 

makanan itu tidak anda sukai 

□ □ □ □ □ 
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No Pernyataan 
Tidak 

yakin 

Ragu-

ragu 

Cukup 

yakin 
Yakin 

Sangat 

yakin 

7. Seberapa yakin anda 

memastikan tidak makan 

secara berlebihan saat akan 

menghadiri pesta/hajatan? 

□ □ □ □ □ 

8. Saat anda berkumpul dalam 

suatu acara dengan orang 

yang tidak menderita DM 

(kencing manis), seberapa 

yakin anda mampu memilih 

dan mengontrol jumlah 

makanan yang akan anda 

makan? 

□ □ □ □ □ 

9. Saat anda stress, seberapa 

yakin anda memastikan 

bahwa gangguan emosional 

tidak berdampak pada 

gangguan makan? 

□ □ □ □ □ 

10. Saat anda stress, seberapa 

yakin anda akan tetap 

mematuhi jadwal makan, 

jumlah dan jenis makanan 

yang anda konsumsi? 

□ □ □ □ □ 

11. Seberapa yakin anda mampu 

mencegah makan makanan 

yang menjadi pantangan bagi 

DM termasuk makanan yang  

terlalu manis dan berlemak 

□ □ □ □ □ 

12. Seberapa yakin anda mampu 

mengontrol jumlah dan porsi 

makanan anda  

□ □ □ □ □ 

Stich & Tint (2009) 
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Lampiran 9 

KUISIONER KEPATUHAN DIET DIDASARKAN PADA 

PERSONAL DIABETES QUESTIONNAIRE (PDQ) (modified) 

Tanggal__________________     Kode Responden________ 

 

Petunjuk pengisian: Isilah dengan tanda cek (√) pada pertanyaan dibawah ini.  

No Sub Domain 1: Pengetahuan diet dan kemampuan individu 

1. Saya menggunakan informasi dari 

petugas kesehatan untuk 

memperkirakan karbohidrat dan 

lemak yang terkadung dalam 

makanan yang saya konsumsi 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

2. Saya makan sesuai aturan jadwal 

makan pasien diabetes yaitu 3 kali 

makan utama dan 3 kali makan 

selingan dalam sehari 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

3. Saya sengaja makan dengan porsi 

yang kecil untuk menjaga kadar 

gula darah saya 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

4. Saya membatasi jumlah gula 

dalam makanan atau minuman 

yang saya konsumsi 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

5. Saya bisa mencegah makan 

makanan yang terlalu banyak 

lemak atau terlalu banyak gula 

meskipun itu adalah makanan 

kesukaan saya  

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

6. Saya mencari informasi kesehatan 

tentang diet dabetes untuk saya 

gunakan sebagai pedoman diet 

saya sehari-hari 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

Score Sub Domain 1  

No Sub Domain 2: Keputusan dalam pemilihan diet 

1. Setiap hari ada waktu untuk makan 

makanan utama dan cemilan (snack) 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

2. Saya memilih jenis makanan dengan 

hati-hati agar gula darah tidak 

menjadi tinggi atau terlalu rendah 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 
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3. Saya memperkirakan jumlah porsi 

karbohidrat (seperti nasi atau 

tepung) dalam makanan yang saya 

konsumsi 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

4. Saya menyesuaikan porsi makan 

saya sesuai dengan aktivitas saya 

sehari-hari 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

Score Sub Domain 2  

No Sub Domain 3: Masalah dalam perilaku makan 

1. Saya makan berlebihan sampai 

perut terasa kenyang atau penuh 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

2. Saya makan makanan yang tidak 

dianjurkan dalam program diet 

(Makanan yang terlalu manis, 

tinggi kolesterol seperti jerohan, 

kulit, makanan cepat saji/ instan 

dan sejenisnya) 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

Score Sub Domain 3  

No Sub Domain 4: Hambatan dalam diet 

1. Stress dan depresi mempengaruhi 

pola makan saya 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

2. Saya sulit mengontrol nafsu makan 

termasuk kontrol rasa lapar 

maupun tanda kenyang 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang 

 (1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

3. Keluarga dan orang disekeliling 

saya mendukung program diet 

yang saya jalankan 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang 

 (1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

4. Saya mengalami masalah makan 

(makan berlebihan) ketika makan 

di luar rumah 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

5. Tidak ada perubahan pada hasil 

diet yang saya lakukan seperti berat 

badan yang tidak turun atau kadar 

gula darah yang tetap tinggi 

membuat saya kecewa 

□ 

Tidak 

pernah 

□  

Jarang  

(1-3 hari) 

□ 

Sering 

(4-6 hari) 

□  

Selalu 

(Setiap hari) 

Score Sub Domain 4  

Score Total  

Stetson et al (2011) 
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Lampiran 10 

SATUAN ACARA KEGIATAN 1 

 

1. Analisa situasional 

1) Materi  : Latihan mindfulness-based on eating 

- Sesi 1: Kewaspadaan dalam perilaku makan dan pola diet 

- Sesi 2: Self-monitoring melalui nilai perilaku (value of 

behavior) dan motivasi 

2) Pelaksana  : Mahasiswa magister keperawatan Universitas Airlangga 

3) Peserta  : Pasien DM yang aktif mengikuti Prolanis Puskesmas Lamongan 

4) Waktu  : 30 menit 

5) Tempat  :  Kediaman klien 

 

2. Tujuan 

1) Klien memahami anjuran diet, prinsip latihan mindfulness-based on eating 

dan kewaspadaan dalam perilaku makan. 

2) Klien mengetahui tujuan latihan mindfulness-based on eating. 

3) Klien memahami prinsip latihan mindfulness-based on eating.  

4) Klien dapat membangun kewaspadaan (mindful awareness). 

 

3. Metode 

1) Pemberian edukasi, promosi kesehatan dan diskusi 

2) Praktik latihan kewaspadaan dalam makan (mindful awareness) 

 

4. Sarana 

1) Video slideshow 

2) Mp3 dan headset 

3) Laptop  

4) Snack (100 kkal) 

5) lembar evaluasi 

 

5. Setting 

Keterangan :  : Peneliti    

    : Klien  
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6. Kegiatan 

Fase Kegiatan Kegiatan Peserta Waktu 

Persiapan 1) Menyiapkan alat, SAK dan SOP 

2) Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

3) Menjelaskan tentang tujuan, prosedur 

kegiatan, tahapan dan pelaksanaan 

1) Mempersiapk

an diri 

2) Menjawab 

salam 

3) Menyimak 

5 menit 

Kerja 1) Memberikan informasi tentang diet 

DM, menguraikan pola makan dan 

prinsipnya, dan memperkenalkan 

prinsip-prinsip  latihan makan yang 

spesifik yaitu mindfulness-based on 

eating 

2) Memberikan informasi tentang 

kewaspadaan dalam makan meliputi 

kewaspadaan dan kesadaran akan 

indera, merubah pola makan tanpa 

ada paksaan 

3) Melakukan bimbingan latihan 

kewaspadaan (mindful awareness)  

dengan latihan nafas 

4) Melakukan bimbingan latihan makan 

dengan mindfulness (snack sample) 

5) Membahas pentingnya latihan 

memotivasi dan menjelaskan 

pengaruh latihan terhadap kesehatan 

6) Mendiskusikan sasaran target dan 

penetapan penghargaan untuk 

perkembangan tugas melalui 

wawancara motivasi pribadi 

1) Menyimak 

informasi 

dan instruksi 

2) Menyimak 

dan melihat 

video 

3) Melakukan 

praktik dan 

mengikuti 

instruksi 

4) Melakukan 

praktik dan 

mengikuti 

instruksi 

5) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

6) Aktif 

bertanya dan 

bertanya 

20 menit 

Terminasi 1) Menyepakati waktu dan pertemuan 

selanjutnya 

2) Mengakhiri pertemuan dan 

mengucapkan terimakasih  

1) Menyepakati 

kontrak 

2) Menjawab 

salam 

5 menit 

 

 

7. Evaluasi 

1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pelaksanaan latihan dilakukan di ruang tamu kediaman klien sesuai 

dengan kontrak pertemuan. 

(2) Pengorganisasian pelaksanaan latihan dilakukan sebelum kegiatan 

dimulai. 
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2) Evaluasi proses 

(1) Klien berpartisipasi dan kooperatif selama kegiatan yang dilakukan. 

(2) Klien mempraktikkan latihan didampingi peneliti dan asisten peneliti. 

3) Evaluasi hasil 

(1) Klien memahami prinsip diet DM, definisi, tujuan dan prinsip latihan 

mindfulness-based on eating. 

(2) Klien mengungkapkan efek yang diperoleh dari latihan. 

(3) Klien termotivasi untuk melakukan latihan dan mengikuti pola diet 

yang dianjurkan. 

(4) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 2 

 

1. Analisa Situasional 

1) Materi  : Latihan mindfulness-based on eating 

- Sesi 3: Being in the moment and mindful environtment 

- Sesi 4: Self-diagnosis melalui identifikasi pola perilaku diri 

2) Pelaksana  : Mahasiswa magister keperawatan Universitas Airlangga 

3) Peserta  : Pasien DM yang aktif mengikuti Prolanis Puskesmas Lamongan 

4) Waktu  : 30 menit 

5) Tempat  :  Kediaman klien 

 

2. Tujuan 

1) Klien mampu mengenali, menghargai dan fokus pada aktivitas dan peristiwa 

yang sedang berlangsung. 

2) Klien mampu  menyingkirkan perilaku otomatis (autopilot). 

3) Klien mampu menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas 

mindfulness. 

4) Klien mampu mengidentifikasi pola perilaku, menyebutkan pengalaman dan 

hambatan dalam makan. 

 

3. Metode 

1) Pemberian informasi promosi kesehatan dan diskusi 

2) Praktik latihan mindfulness-based on eating 

 

4. Sarana 

1) Video slideshow 

2) Mp3 dan headset 

3) Laptop 

4) lembar food recall dan lembar evaluasi 

 

5. Setting 

Keterangan   : Peneliti  

    : Klien  
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6. Kegiatan 

Fase 
Kegiatan 

Waktu 
Fasilitator Peserta 

Persiapan 1) Menyiapkan alat, SAK dan SOP 

2) Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

3) Menjelaskan tentang tujuan, 

prosedur kegiatan, tahapan dan 

pelaksanaan 

1) Mempersiapkan 

diri 

2) Menjawab 

salam 

3) Menyimak 

5 menit 

Kerja 1) Menjelaskan instruksi untuk 

memperhatikan, sadar dan fokus pada 

aktivitas yang sedang berlangsung, 

merubah rutinitas makan dengan 

teknik mindfulness menyingkirkan 

perilaku otomatis (autopilot) 

2) Memberi informasi, motivasi dan 

instruksi untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung 

aktivitas mindfulness dengan cara 

mengidentifikasi pemicu 

ketidakpatuhan diet, mengkondisikan 

lingkungan yang menyebabkan 

mindless eating 

3) Melakukan bimbingan latihan makan 

dengan mindfulness 

4) Mengidentifikasi pola perilaku diet 

sebelumnya 

5) Mengeksplorasi lingkungan dan 

mengidentifikasi pemicu, hambatan, 

atau fasilitator dalam latihan  

6) Mendiskusikan sasaran target yang 

akan dicapai 

1) Menyimak 

informasi dan 

instruksi 

2) Menyimak dan 

melihat video 

3) Melakukan 

praktik dan 

mengikuti 

instruksi 

4) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

5) Menjawab 

pertanyaan 

6) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

20 

menit 

Terminasi 1) Menyepakati waktu dan pertemuan 

selanjutnya 

2) Mengakhiri pertemuan, 

mengucapkan salam dan  terimakasih 

1) Menyepakati 

kontrak 

2) Menjawab 

salam 

5 menit 

 

 

7. Evaluasi 

1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pelaksanaan latihan dilakukan di ruang tamu kediaman klien sesuai 

dengan kontrak pertemuan. 
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(2) Pengorganisasian pelaksanaan latihan dilakukan sebelum kegiatan 

dimulai. 

2) Evaluasi proses 

(1) Klien berpartisipasi dan kooperatif selama kegiatan yang dilakukan. 

(2) Klien mempraktikkan latihan didampingi peneliti dan asisten peneliti. 

3) Evaluasi hasil 

(1) Klien memahami dan mampu memodifikasi lingkungan yang 

mendukung aktivitas mindfulness selama aktivitas makan’ 

(2) Klien mampu menyebutkan pola perilaku diet sebelumnya dan 

memahami perilaku diet yang dianjurkan bagi klien DM. 

(3) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 3 

 

1. Analisa situasional 

1) Materi  : Latihan mindfulness-based on eating 

- Sesi 5: Self-judgement melalui social comparasion, self-

comparasion dan modelling  

- Sesi 6: Observasi tanpa penghakiman (non-judgemental) 

2) Pelaksana  : Mahasiswa magister keperawatan Universitas Airlangga 

3) Peserta  : Pasien DM yang aktif mengikuti Prolanis Puskesmas Lamongan 

4) Waktu  : 30 menit 

5) Tempat  :  Kediaman klien 

 

2. Tujuan 

1) Klien memahami tentang penghakiman diri dalam suatu perilaku. 

2) Klien mampu menekankan untuk tidak menghakimi (non-judgemental) 

dalam aktivitas makan. 

3) Klien mampu mengidentifikasi perkembangan perilaku dan sasaran yang 

ditetapkan. 

 

3. Metode 

1) Pemberian informasi promosi kesehatan dan diskusi 

2) Praktik latihan mindfulness-based on eating 

 

4. Sarana 

1) Video slideshow 

2) Mp3 dan headset 

3) Laptop 

4) Snack (100 kkal)  

5) Lembar evaluasi 

 

5. Setting 

 

Keterangan  :  : Peneliti    

: Klien  
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6. Kegiatan 

Fase Kegiatan Kegiatan Peserta Waktu 

Persiapan 1) Menyiapkan alat, SAK dan SOP 

2) Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

3) Menjelaskan tentang tujuan, 

prosedur kegiatan, tahapan dan 

pelaksanaan 

1) Mempersiapkan 

diri 

2) Menjawab 

salam 

3) Menyimak 

5 menit 

Kerja 1) Meninjau perkembangan perilaku 

dan sasaran yang ditetapkan 

2) Berdiskusi tentang kemajuan perilaku 

yang dicapai diri sendiri dan orang 

lain, serta identifikasi masalah dan 

alternatif solusi 

3) Memberikan informasi dan motivasi 

untuk melihat pengalaman makan 

sebelumnya secara netral tanpa ada 

pikiran negatif dan rasa menghakimi 

komentar internal  

4) Menekankan pentingnya non-

judgemental dan melepaskan rasa 

bersalah pada diri terkait aktivitas 

makan  

5) Melakukan bimbingan latihan makan 

dengan mindfulness (snack sample) 

6) Mendiskusikan sasaran target yang 

akan dicapai 

1) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

2) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

3) Menyimak dan 

melihat video 

4) Menyimak dan 

melihat video 

5) Melakukan 

praktik dan 

mengikuti 

instruksi 

6) Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

20 

menit 

Terminasi 1) Menyepakati waktu dan pertemuan 

selanjutnya 

2) Mengakhiri pertemuan, 

mengucapkan salam dan  

terimakasih 

1) Menyepakati 

kontrak 

2) Menjawab 

salam 

5 menit 

 

 

7. Evaluasi 

1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pelaksanaan latihan dilakukan di ruang tamu kediaman klien sesuai 

dengan kontrak pertemuan. 

(2) Pengorganisasian pelaksanaan latihan dilakukan sebelum kegiatan 

dimulai. 
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2) Evaluasi proses 

(1) Klien berpartisipasi dan kooperatif selama kegiatan yang dilakukan. 

(2) Klien mempraktikkan latihan didampingi peneliti dan asisten peneliti. 

3) Evaluasi hasil 

(1) Klien memahami tentang penghakiman diri selama aktivitas makan. 

(2) Klien mengungkapkan hambatan selama latihan. 

(3) Klien menggunakan acuan nilai kadar glukosa darah selama latihan 

sebagai goal setting. 

(4) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 4 

 

 

1. Analisa situasional 

1) Materi  : Latihan mindfulness-based on eating 

- Sesi 7: Letting-go and acceptance 

- Sesi 8: Self-evaluation dan kepedulian terhadap pencapaian 

perilaku 

2) Pelaksana  : Mahasiswa magister keperawatan Universitas Airlangga 

3) Peserta  : Pasien DM yang aktif mengikuti Prolanis Puskesmas 

Lamongan 

4) Waktu  : 30 menit 

5) Tempat  :  Kediaman klien 

 

2. Tujuan 

1) Klien mampu melepaskan beban dan hambatan dalam aktivitas makan 

2) Klien mampu melakukan review keseluruhan prinsip mindfulness-based 

on eating dan  rasa penerimaan 

3) Klien mampu menyampaikan penghargaan terhadap diri atas pencapaian 

yang telah diperoleh 

 

3. Metode 

1) Pemberian informasi promosi kesehatan dan diskusi 

2) Praktik latihan mindfulness-based on eating 

 

4. Sarana 

1) Video slideshow 

2) Mp3 dan headset 

3) Laptop 

4) Lembar evaluasi dan lembar food recall 

 

5. Setting 

Keterangan   :  : Peneliti    

: Klien  
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6. Kegiatan 

Fase Kegiatan Kegiatan Peserta Waktu 

Persiapan 1. Menyiapkan alat, SAK dan SOP 

2. Membuka kegiatan dengan 

mengucapkan salam dan 

memperkenalkan diri 

3. Menjelaskan tentang tujuan, prosedur 

kegiatan, tahapan dan pelaksanaan 

1. Mempersiapkan 

diri 

2. Menjawab 

salam 

3. Menyimak 

5 menit 

Kerja 1. Memberikan informasi, motivasi 

instruksi untuk melakukan tindakan 

“letting-go” yaitu mengikuti proses 

suatu peristiwa, dan berhenti 

memikirkan alasan-alasan atau hasil 

yang dipaksakan dari suatu tindakan  

2. Membangun persetujuan dan 

penerimaan diri serta penghargaan 

terhadap perilaku melalui promosi 

kepercayaan diri, self-efficacy, dan 

pemikiran positif yang terkait dengan 

perubahan perilaku 

3. Melakukan bimbingan latihan makan 

dengan mindfulness 

4. Mendiskusikan sasaran target yang 

telah dicapai 

5. Melakukan review kembali 

keseluruhan prinsip dalam 

mindfulness-based on eating dan 

menggambarkan tentang penerimaan 

diri dan kemampuan diri 

1. Menyimak 

informasi dan 

instruksi 

2. Menyimak dan 

melihat video 

3. Melakukan 

praktik dan 

mengikuti 

instruksi 

4. Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

5. Aktif 

berpendapat 

dan bertanya 

20 menit 

Terminasi 1. Mengakhiri pertemuan mengucapkan 

salam penutup dan terimakasih 

 

1. Menjawab 

salam 

5 menit 

 

7. Evaluasi 

1) Evaluasi terstruktur 

(1) Pelaksanaan latihan dilakukan di ruang tamu kediaman klien sesuai 

dengan kontrak pertemuan. 

(2) Pengorganisasian pelaksanaan latihan dilakukan sebelum kegiatan 

dimulai. 

2) Evaluasi proses 

(1) Klien berpartisipasi dan kooperatif selama kegiatan yang dilakukan. 
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(2) Klien mempraktikkan latihan didampingi peneliti dan asisten peneliti. 

3) Evaluasi hasil 

(1) Klien mengungkapkan penghargaan dan penerimaan terhadap diri. 

(2) Klien mampu melakukan review seluruh kegiatan latihan. 

(3) Kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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Lampiran 11 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

MINDFULNESS-BASED ON EATING 

Definisi 

Bimbingan individu pada saat aktivitas makan yang berorientasi 

pada prinsip latihan yaitu membangun kesadaran, 

mengungkapkan pengalaman dan perasaan pada makanan 

melalui pengenalan rasa dan tekstur makanan, pengendalian 

isyarat lapar dan kenyang 

Tujuan 

Setelah dilakukan intervensi diharapkan pasien Diabetes melitus 

dapat membangun perilaku makan yang adaptif dan dapat 

mengontrol pemenuhan kebutuhan diet 

Prosedur 

1. Kaji tingkat kemampuan dan kesadaran pasien 

2. Anjurkan pasien untuk menyingkirkan tugas dan pekerjaan yang 

lain saat makan seperti menggunakan handphone, membaca 

buku, menonton televisi dll  

3. Bimbing pasien untuk melakukan latihan pernafasan abdomen 

sebelum makan 

4. Tanamkan dalam pikiran pasien “saat makan, saya hanya 

makan” 

5. Bimbing pasien untuk merasakan rasa lapar dengan memberi 

rating penilaian sederhana  

6. Bimbing pasien untuk melihat dan mencium aroma makanan 

7. Anjurkan pasien untuk mengambil suapan makanan dalam 

ukuran kecil 

8. Letakkan sendok/garpu saat menguyah dan merasakan makanan  

9. Anjurkan pasien untuk merasakan tiap rasa yang muncul dalam 

makanan 

10. Anjurkan pasien makan dan kunyah dengan perlahan  

11. Bimbing pasien mengenali rasa lapar sebelum memutuskan 

untuk mengambil suapan berikutnya 

12. Bimbing pasien untuk menghilangkan pengalaman dan 

hambatan dalam makan 

13. Anjurkan pasien untuk tidak memikirkan alasan untuk makan 

14. Bimbing pasien untuk memikirkan darimana sumber makanan 

dan bagaimana makanan menunjang nutrisi  pada tubuh 

15. Anjurkan pasien untuk dapat mengenali rasa kenyang dengan 

memberi rating penilaian sederhana 

16. Anjurkan pasien untuk menghentikan makan saat merasa 

kenyang 

17. Anjurkan pasien untuk meletakkan peralatan makan dan 

meninggalkan sisa makanan di piring jika sudah tidak diinginkan 

Adaptasi dari: Albers, S. (2013) 
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Lampiran 12 

Mindfulness-based on eating recording script 

 

Selamat datang di latihan mindfulness-based on eating, perkenalkan saya Sylvi 

Harmiardillah. Sebelum bapak/ibu melakukan latihan ini pastikan bahwa makanan 

anda telah dipersiapkan dan ada dihadapan anda. Sebelum memulai aktivitas 

makan saya persilahkan anda untuk berdoa sebelum makan, ucapkan dengan 

sungguh mengingat rasa syukur anda atas apa yang anda peroleh dan anda rasakan 

saat ini, berdoa dimulai. 

Tutuplah mata anda sejenak dan rasakan seberapa lapar anda saat ini, berikan nilai 

1 sampai 10, jika nilai 1 adalah sangat lapar dan nilai 10 adalah sangat kenyang, 

berapakah nilai tingkat rasa lapar anda? Jika anda merasa cukup lapar silahkan 

mulai aktivitas makan anda  

Pertama, bangunlah kesadaran anda pada makanan, silahkan anda memikirkan 

bahwa saat anda makan maka hanya melakukan aktivitas makan 

Lihatlah makanan yang ada di piring anda, perhatikan warnanya, tekstur dan 

bentuknya, apakah terlihat nikmat dan menarik? Sentuhlah dan cium aroma 

makanan yang ada di piring anda. Kenali aroma makanan anda, apakah anda 

mengenali aroma tersebut? 

Mulailah mengambil suapan makanan dalam ukuran yang kecil, letakkan 

makanan, sendok atau garpu anda saat mulai mengunyah makanan 

Tahan makanan dalam mulut anda, kunyah secara perlahan, kunyah lebih lama, 

lebih lama lagi, sampai tekstur makanan telah berubah, rasakan tekstur makanan 

terasa lebih halus, temukan rasa yang tersembunyi dalam makanan anda saat 

makanan bercampur dalam mulut anda. Perhatikan perubahan-perubahan rasa 

yang muncul saat anda mulai mengunyah. 

Telan secara perlahan dan rasakan makanan mulai memenuhi perut anda, tahan 

dan fokus pada perut anda sejenak sebelum mengambil suapan selanjutnya. 

Ambil kembali suapan dalam ukuran kecil, letakkan makanan, sendok atau garpu 

selama mengunyah, kunyah lebih lama, lebih lama lagi, nikmati setiap potongan 

makana, fokuslah pada tekstur dan aroma makanan anda, rasakan tekstur makanan 

menjadi halus dan temukan rasa dalam makanan anda.  

Telan secara perlahan, beri jeda sebelum mengambil suapan selanjutnya, fokuslah 

sejenak pada perut anda yang mulai terisi. 

(Setelah 5 menit): Berhentilah sejenak, rasakan makanan yang mulai memenuhi 

ruang perut anda, berikan nilai tingkatan rasa kenyang anda saat ini? Apakah 
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belum kenyang, cukup kenyang, atau sangat kenyang? Jika masih merasa belum 

kenyang, ulangi makan makanan dengan cara seperti ini, ambil suapan kembali 

dalam ukuran yang kecil, letakkan sendok/garpu, nikmati setiap gigitannya, rasa, 

tekstur, aroma makanan anda. Saat anda merasa kurang konsentrasi, berhentilah 

sejenak dan kembali amati makanan anda kembali, lanjutkan mengambil suapan 

kedalam mulut. 

Lanjutkan proses makan seperti ini sampai seolah-olah anda merasa kenyang. 

Ingat ambil suapan makanan dalam ukuran yang kecil, letakkan makanan, sendok 

atau garpu anda saat mulai mengunyah makanan. Tahan makanan dalam mulut 

anda, kunyah secara perlahan, kunyah lebih lama, lebih lama lagi, sampai tekstur 

makanan telah berubah, rasakan tekstur makanan terasa lebih halus, temukan rasa 

yang tersembunyi dalam makanan anda saat makanan bercampur dalam mulut 

anda. Perhatikan perubahan-perubahan rasa yang muncul saat anda mulai 

mengunyah. 

Telan secara perlahan dan rasakan makanan mulai memenuhi perut anda, tahan 

dan fokus pada perut anda sejenak sebelum mengambil suapan selanjutnya. 

Temukan rasa kenyang yang nyaman dalam perut anda saat anda merasa cukup 

kenyang. Bila anda merasa cukup kenyang dan bermaksud mengakhiri aktivitas 

makan, abaikan saja sisa makanan yang tidak diinginkan, namun jika anda ingin 

melanjutkan proses makan anda lakukan cara makan seperti ini dengan benar 

sampai anda merasa cukup kenyang. 

Ambil kembali suapan dalam ukuran kecil, letakkan makanan, sendok atau garpu 

selama mengunyah, kunyah lebih lama, lebih lama lagi, nikmati setiap potongan 

makana, fokuslah pada tekstur dan aroma makanan anda, rasakan tekstur makanan 

menjadi halus dan temukan rasa dalam makanan anda. Telan secara perlahan, beri 

jeda sebelum mengambil suapan selanjutnya, fokuslah sejenak pada perut anda 

yang mulai terisi. 

(Setelah 10 menit): Berhentilah sejenak, rasakan makanan yang mulai memenuhi 

ruang perut anda, berikan nilai tingkatan rasa kenyang anda saat ini? Apakah 

belum kenyang, cukup kenyang, atau sangat kenyang? Bila anda telah merasa 

cukup kenyang dan bermaksud mengakhiri kegiatan makan pagi ini, mohon 

letakkan piring makanan anda dan tinggalkan sisa makanan jika sudah tidak 

diinginkan. Akhiri dengan doa setelah makan dan ucapan rasa syukur. 

Terima kasih anda telah mengikuti latihan mindfulness-based on eating terus 

lakukan latihan makan secara sadar untuk membangun kesehatan anda 
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Lampiran 13 

 

24-Hours Food Recall Form 
Nama:                             Usia:                 Tahun 

Berat badan  :                Kg 

Tinggi badan:                 Cm 

BMI : 

Pekerjaan: 

Hari/ 

Tanggal 

: 

Kebutuhan 

kalori 
:                                 Kcal 

Jadwal 

makan dan 

nyemil 

Menu 
Bahan utama 

makanan 

Cara 

memasak Konsumsi 

suplement 

(ya/tidak) 

Porsi habis 

1. Goreng 

2. Kukus  

3. Rebus  

4. Panggang 

URT* Gram 

P
A

G
I 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

S
IA

N
G

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

M
A

L
A

M
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total   
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Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Diabetes Melitus 
(Kencing manis) 

 

Merupakan suatu kelompok penyakit 

metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan 

sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya 

(PERKENI, 2015) 
 
Bagaimana Pengelolaan Diabetes 

Melitus? 

 

1. Diagnosis 
 

Pemeriksaan Normal 
Pre 

Diabetes 
Diabetes 

HbA1c (mg/dl) < 5,7 5,7-6,4 > 6,5 

Kadar gula puasa (mg/dl) < 100 100-125 140-199 

Kadar gula 2 jamPP (mg/dl) < 140 140-199 > 200 

 
2. Penatalaksanaan  

 Pengkajian riwayat penyakit 
 Pemeriksaan fisik 
 Evaluasi laboratorium dan komplikasi 
 Edukasi 
 Terapi nutrisi medis (TNM) 
 Latihan jasmani 
 Terapi obat-obatan 

 Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

 

Kebutuhan kalori per hari setiap individu bervariasi 

bergantung pada: 

- Berat badan 

- Jenis kelamin 

- Usia 

- Aktivitas fisik/ pekerjaan 

- Stress metabolik/ komplikasi 

 

Komposisi proporsi bahan makanan yang 

dianjurkan (PERKENI, 2015) 
Karbohidrat Lemak Protein Natrium Serat Pemanis 

buatan 

45-65% 20-

25% 

10-20% <2300 mg 20-35 

gr/hari 

Tidak melebihi 

batas aman 

 

Daftar Bahan Makanan Penukar 

Karbohidrat 

Bihun, bubur beras, biskuit, kentang, mi 
kering, mi basah, nasi, roti putih, singkong, 
talas, tepung sagu, tepung terigu, maizena, 
tepung beras, ubi 

Rendah lemak 
Ayam tanpa kulit, babat, ikan, ikan asin, teri 
kering, udang segar 

Lemak sedang 
Bakso, daging kambing, daging sapi, hati 
ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur 
bebek, usus sapi 

Lemak tinggi 
Ayam dengan kulit, bebek, corned beef, 
daging babi, kuning telur ayam, sosis 

(Instalasi Gizi dan Pusat Diabetes dan Lipid Jakarta, RS Dr. 
Cipto Mangunkusumo Jakarta) 

Sylvi Harmiardillah 
Magister Keperawatan Universitas 

Airlangga 

2018 

Standart Diet Diabetes 

Melitus 
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Daftar Bahan Makanan Penukar (Lanjutan) 

Protein 

nabati 

Kacang hijau, kacang kedele, kacang merah, 
kacang tanah, keju kacang tanah, kacang 
tolo, oncom, saridele bubuk, tahu, tempe 

Sayuran bebas 

kalori 

Gambas (oyong), jamur kuping segar, 
ketimun, labu air, Lobak, Selada air, Tomat 

Sayuran kalori 

sedang (25 

kkal) 

Bayam hijau, bit, buncis, brokoli, daun 
waluh, genjer, jagung muda, jantung pisang, 
kacang panjang, kangkung, kapri muda, 
kecipir, kembang kol, kol, labu kuning 
(waluh), labu siam (manisah), pare, pepaya 
muda, rebung, sawi, taoge kacang hijau, 
terong, wortel 

Sayuran kalori 

tinggi (50 kkal) 

Bayam merah, daun katuk, daun melinjo, 
daun pepaya, daun singkong, daun tales, 
kacang kapri, kluwih, mlinjo, nangka muda 

Buah-buahan 

 

 

Jambu air, jambu biji, jambu bol, kolang 
kaling, kedondong, apel, belimbing, blewah, 
melon, pisang sobo pipit, pepaya, alpukat, 
salak 

Buah-buahan 

(Waspada) 

Anggur, Duku, Durian, Jeruk manis, Kurma, 
Leci , Mangga Madu, Nanas, Nangka masak, 
Rambutan, Sawo, Semangka, Sirsak 

Susu tanpa 

lemak 

Susu skim cair, tepung susu skim, yoghurt 
non fat 

Susu rendah 

lemak 

Keju, susu kambing, susu sapi, susu kental 
tak manis 

Susu tinggi 

lemak 

Susu kerbau, tepung susu penuh 

Lemak tak jenuh Alpukat, kacang almond, minyak zaitun 

Lemak jenuh 
Kelapa, kelapa parut, lemak babi/sapi, 
mentega, minyak kelapa, minyak kelapa 
sawit, santan 

Bahan lain 

tanpa kalori 

Agar-agar, air kaldu, air mineral, cuka, 
gelatin, Gula alternatif, kecap, kopi, teh 

(Instalasi Gizi dan Pusat Diabetes dan Lipid Jakarta, RS Dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta) 

Standart Diit Berdasarkan Kebutuhan 

Kalori 
 
 Makan pagi (Pukul 06.00 WIB) 

 Snack (Pukul 09.00 WIB) 
Energi 
(kkal) 

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

URT URT URT URT URT URT URT URT 

Nasi 3/8  gls ¾ gls ¾ gls ¾ gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 ½ gls 
Lauk 

hewani 
1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 1 ptg sdg 

Lauk 
nabati 

- - ½ - 1 ptg 
sdg 

½ - 1 ptg 
sdg 

½ - 1 ptg 
sdg 

1 -2 ptg 
sdg 

1 -2 ptg 
sdg 

1 -2 ptg 
sdg 

Sayur A Bebas  Bebas  Bebas  Bebas  Bebas Bebas Bebas Bebas 
Minyak 1 sdt 1 sdt 1 sdt 1 sdt 1 sdm 1 sdm 1 sdm 1 sdm 
Snack ½  porsi ½ porsi ½ porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 

 
 Makan Siang (Pukul 12.00 WIB) 
 Snack (Pukul 15.00 WIB) 

Energi 
(kkal) 

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

URT URT URT URT URT URT URT URT 

Nasi ¾ gls ¾ gls 1 ½ gls 1 ½ gls 1 ½ gls 1 ½ gls 1 ½ gls 1 ½ gls 

Lauk 
hewani 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

Lauk 
nabati 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

1-2 ptg 
sdg 

Sayur A Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas  Bebas  Bebas Bebas 

Sayur 
(tinggi 
kalori) 

1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 

Buah 1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

1 ptg sdg 
/ 1 bh 

Minyak 1 sdt 1 sdm 1 sdm 1 sdm 1 sdm 1 sdm 1 sdm 1 sdm 

Snack 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 1 porsi 

Teh/kopi 2 sdm 2 sdm 2 sdm 2 sdm 2 sdm 2 sdm 2 sdm 2 sdm 

 
 

Standart Diit Berdasarkan Kebutuhan 

Kalori 
 
 Makan malam  (Pukul 18.00 WIB) 
 Snack (Pukul 21.00 WIB) 

Energi 
(kkal) 

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 

URT URT URT URT URT URT URT URT 

Nasi ¾ gls ¾ gls ¾ gls 1 ½ 
gls 

1 ½ 
gls 

1 ½ 
gls 

1 ½ 
gls 

1 ½ 
gls 

Lauk 
hewani 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

Lauk 
nabati 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

1-2 
ptg 
sdg 

Sayur a Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Beba
s 

Sayur 
(tinggi 
kalori) 

1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 1 gls 

Buah 1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

1 ptg 
sdg / 
1 bh 

Minyak 1 sdt 1 sdt 1 sdt 1 sdt 1 
sdm 

1 
sdm 

1 
sdm 

1 
sdm 

Selingan ½ ptg 
sdg 

½  
ptg 
sdg 

½ ptg 
sdg 

½  
ptg 
sdg 

½ ptg 
sdg 

½  
ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

1 ptg 
sdg 

Susu  - - - - - - 1 gls 1 gls 

 

 Ayo, kendalikan Diabetes! 
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