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RINGKASAN 

 

PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN DIABETES MELLITUS 

MASYARAKAT DAYAK SAMPIT DALAM MENJALANI DIET 

DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT 

 

Oleh: Cici Desiyani  

Diabetes Mellitus (DM) Type 2 merupakan penyakit metabolisme yang 
disebabkan gangguan pada pankreas, sehingga pankreas tidak dapat memproduksi 
hormon insulin yang cukup untuk mengatur keseimbangan kadar glukosa darah di 
dalam tubuh.  DM berlangsung menahun atau kronis dan jika tidak ditangani 
dengan tepat dapat menimbulkan komplikasi baik jangka pendek maupun jangka 
panjang yang dapat menimbulkan penyakit makrovaskuler dan mikrovaskuler yang 
berisiko menyebabkan kecacatan hingga kematian. Lebih dari 300 juta orang di 
dunia diperkirakan menderita DM dan diperkirakan akan mengalami peningkatan 
terus menerus. Penanganan DM membutuhkan kerjasama dari penderita DM 
sendiri untuk melakukan perubahan gaya hidup dan menerapkan perilaku hidup 
sehat, terutama diet yang merupakan landasan utama dalam penanganan DM Tipe 
2. Permasalahan utama penderita dalam menjalani diet adalah ketidakpatuhan 
dalam menjalani diet sesuai pedoman 3J: tepat Jumlah, Jadwal dan Jenis, sehingga 
hal ini menjadi kendala besar dalam memenuhi perubahan gaya hidup sebagai salah 
satu upaya manajemen DM Type 2.  

Ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet didunia mencapai 50 persen 
bahkan lebih. Ketidakpatuhan ini menghasilkan kualitas hidup yang rendah. 
Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penderita DM kesulitan 
memilih menu makanan yang tepat untuk diet dan sebagian lagi membuat sendiri 
menu dietnya. Ketidakpatuhan diet juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial 
bahkan keterlibatan budaya di beberapa negara. Kebudayaan yang diungkapkan 
disini bergantung pada lingkungan dan pola kebiasaan yang diyakini dimana 
penderita DM tinggal. Di Indonesia, telah diungkapkan beberapa kendala dalam 
menjalani diet DM, namun keterlibatan lingkungan dan kebudayaan masih belum 
jelas diungkapkan. Penelitian ini mencoba lebih mengeksplor pengalaman 
ketidakpatuhan diet pada pasien DM dengan berusaha menggali faktor yang 
mempengaruhi ketidakpatuhan secara lebih spesifik dan untuk melihat apakah ada 
keterlibatan budaya terhadap perilaku tersebut.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran tentang ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet di lingkup Poliklinik 
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DM RSUD dr. Murjani Sampit. Rekruitmen partisipan dilakukan dengan pemilihan 
pasien yang terdata berobat di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit 
berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Partisipan terpilih selanjut dilakukan 
wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara semi terstruktur dan 
menggunakan perekam suara. Data kemudian dikumpulkan menggunakan 
pendekatan uji analisis dari Colaizzi.  

Jumlah partisipan setelah mencapai saturasi adalah sebanyak 20 partisipan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpatuhan pasien DM terhadap 
diet merupakan sebuah proses berkesinambungan yang terjadi di dalam pasien, 
yang dicetuskan oleh persepsi awal pasien dalam memaknai penyakit yang 
dipengaruhi oleh persepsi budaya yang diyakini mengenai penyebab penyakit DM 
tidak berhubungan dengan makanan, sehingga pemilihan manajemen penyakit DM 
dan intervensi DM tidak berfokus pada perubahan gaya hidup, termasuk 
manajemen diet dan medikasi secara beriringan, namun pasien cenderung berfokus 
pada upaya komplementer dan mengabaikan diet.  Hal ini didukung oleh faktor-
faktor penguat yang berasal dari internal dan eksternal diri pasien, terutama yang 
berhubungan dengan pengetahuan tentang diet DM, dan kebudayaan di masyarakat 
Dayak Sampit yang berhubungan dengan makanan seperti “pahuni” dan menu 
makanan khas Sampit lainnya yang tidak sesuai dengan menu diet DM, disamping 
faktor lain seperti kepribadian individu yang mengabaikan, faktor ekonomi, 
hambatan dalam menjalani diet, serta kurangnya dukungan. Pemaknaan pasien 
terhadap penyakit dan faktor-faktor penguat ini mengantarkan pasien pada bentuk 
perilaku ketidakpatuhan terhadap diet yaitu tidak taat dengan 3J dan ditambah 
dengan perilaku minum obat saja tanpa diet. Perilaku ini akhirnya membawa 
dampak bagi kehidupan pasien, dimana mereka mengalami komplikasi/kecatatan, 
peningkatan biaya pengobatan bahkan kehilangan pekerjaan dan terhambatnya 
aktivitas fisik baik motorik dan sensorik sebagai akibat lanjutan dari komplikasi. 
Dampak yang dialami pasien ini menyebabkan munculnya pemaknaan terhadap 
perilaku ketidakpatuhan, sebagian partisipan merasakan ketidakpatuhannya sebagai 
hal yang biasa saja, sebagian lain merasa menyesal karena telah tidak patuh. Pasien 
yang merasakan perilaku tidak patuhnya sebagai hal yang biasa saja mengakibatkan 
ia merasa kondisi kesehatannya tidak terancam, sehingga memunculkan perilaku 
baru bagi dirinya setelah pemaknaan yaitu mempertahankan perilaku 
ketidakpatuhan. Sebaliknya pasien yang menyesal karena telah tidak patuh 
mengakibatkan ia merasa kondisi kesehatannya terancam, sehingga ia memiliki 
dorongan untuk melakukan perubahan perilaku menjadi patuh.  

Implikasi Keperawatan bahwa penatalaksanaan DM tidak hanya difokuskan 
pada pengobatan, namun memperhatikan unsur-unsur yang ditemukan dalam 
penelitian ini, yaitu hendaknya perawat dapat mengkaji lebih dalam persepsi pasien 
DM terhadap penyakitnya sebelum pemberian intervensi, karena hasil temuan pada 
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penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi pada tiap individu yang 
sangat mempengaruhi keberhasilan intervensi. Intervensi selanjutnya yang dapat 
diberikan bagi pasien hendaknya berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan 
pasien terkait penyebab dan penatalaksanaan DM yang tepat, penggunaan terapi 
komplementer yang aman bagi pasien DM, pengetahuan yang lebih spesifik tentang 
Diet DM dan pengaturan menu, khususnya berhubungan dengan pemilihan menu 
yang terkait budaya, informasi yang lebih jelas tentang hubungan diet dan obat yang 
dikonsumsi, serta informasi tentang mengenali dan pencegahan komplikasi lebih 
lanjut pada DM. Implikasi hasil penelitian ini menjadi informasi yang sangat 
penting bagi penentu kebijakan untuk pengembangan program manajemen 
Diabetes dan pencegahan komplikasi yang tepat serta untuk meningkatkan 
kepatuhan pasien terhadap manajemen Diabetes pada umumnya dan secara khusus 
manajemen diet pada pasien DM 
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EXECUTIVE SUMMARY 

NON-ADHERENCE EXPERIENCED OF DIABETES MELLITUS  

PATIENTS DAYAK SAMPIT SOCIETY IN UNDERGOING A DIET  

AT RSUD dr. MURJANI SAMPIT 

 

By: Cici Desiyani 

 
 Type 2 Diabetes Mellitus is a metabolic disease caused by disruption in the 
pancreas, so that the pancreas cannot produce enough insulin tu regulate blood 
glucose levels in the body. DM lasts chronic and if it not handled properly can cause 
complications, both short and long term that can cause macrovaskular and 
microvascular diseases that are risk of causing disability to death. More than 300 
million people in te world are estimated suffering DM and were expected will 
improve continually. Diabetes management requires collaboration of DM patients 
to make the change of lifestyle and to aplly healthy behaviors, especially to do diet 
as the main foundation in Type 2 Diabetes management. The main problem in 
undergoing diet is non-adherence in dietiting according to 3J guidelines which are: 
Jumlah (amount), Jadwal (Schedule), and Type (Jenis), so that becomes a big 
barrier in fulfilling lifestyle changes as one of the efforts to manage Type 2 DM.  
 This study used a qualitative research design with a phenomenology 
approach. The purpose of this study was to obtain an overview of the non-adherence 
DM patients with diet in the scope RSUD dr. Murjani Sampit. Participants 
recruitment was carried out by selecting patients who were treated in Poliklinik DM 
RSUD dr. Murjani Sampit based on inclusion and exclusion criteria. The selected 
participants were then conducted in-depth interviews using a semi-structured 
interview guide and using voice recorder. Data was then collected using an analysis 
test approach from Colaizzi.   
 The number of participants after reaching saturation was as many as 20 
participants. This study showed that DM patient non-adherence with diet is a 
continuous process that occurs in patients, triggered by the patient's initial 
perception of the disease which is influenced by cultural perceptions believed 
regarding the causes of DM disease not related to food, so the choice of DM 
management and DM intervention did not focus on lifestyle changes, including diet 
and medication management in tandem, but patients tended to focus on 
complementary efforts and ignored the diet. This was supported by reinforcing 
factors originating from the internal and external self of the patient, especially those 
related to knowledge about the DM diet, and culture in the Dayak Sampit’s 
community that related with foods such as "pahuni" and other Sampit’s food menus 
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that are not in accordance with DM diet menu, in addition to other factors such as 
the personality of individuals who ignore, economic factors, barriers to undergoing 
diet, and lack of support. The patient's meaning of the disease and these reinforcing 
factors led the patient in the form of non-adherence to the diet that is disobedient to 
3J and supplemented by taking medication without dieting. This behavior 
ultimately had an impact on the lives of patients, where they experienced 
complications / errors, increased medical costs and even job losses and hampered 
physical and motoric and sensory activities as a result of complications. The impact 
experienced by these patients led to the emergence of the meaning of the behavior 
of non-adherence, some participants felt their non-adherence as a common thing, 
others felt non-adherence as a regret. Patients who feel the non-adherence behavior 
as a common thing caused they are feeling that their health conditions are not 
threatened, so that arise a new behaviors for themselves after the meaning of 
maintaining non-adherence behavior. Conversely, patients who regret being 
disobedient caused them feeling their health conditions are threatened, so they have 
the urge to make behavioral changes to be obedient 
 The implications of nusing practice were found that DM management was 
not only focused on treatment, but pay attention to the elements found in this study, 
namely nurses should be able to assess more in the DM patient's perception of the 
disease before giving intervention, because the findings in the study showed that 
there were differences in perceptions in each individuals who greatly influenced the 
success of the intervention. Subsequent interventions that can be given to patients 
should relate to the information needed by patients regarding the causes and 
management of appropriate DM, the use of complementary therapies that are safe 
for DM patients, more specific knowledge about the DM Diet and menu settings, 
specifically related to menu selection related to culture, clearer information about 
the relationship between diet and medication consumed, as well as information 
about recognizing and preventing further complications in DM. The implications 
of the results of this study are very important information for policy makers for the 
development of diabetes management programs and prevention of appropriate 
complications and to improve patient compliance with diabetes management in 
general and specifically diet management in DM patients 
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ABSTRAK  

 

PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN DIABETES MELLITUS 

MASYARAKAT DAYAK SAMPIT DALAM MENJALANI DIET  

DI RSUD dr MURJANI SAMPIT  

 

Oleh: Cici Desiyani  

 

Pendahuluan: Diet merupakan landasan utama penanganan DM Tipe 2. 
Permasalahan utama pasien DM dalam menjalani diet adalah ketidakpatuhan dalam 
menjalani diet sesuai pedoman 3J yaitu tepat Jumlah, Jadwal dan Jenis. 
Ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet di dunia mencapai 50 persen bahkan lebih 
yang menghasilkan peningkatan komplikasi DM dan kualitas hidup yang rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran ketidakpatuhan pasien DM 
yang menjalani diet di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit. Metode: studi ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 20 partisipan direkam saat 
wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. 
Analisis data menggunakan metode analisis Colaizzi. Hasil: hasil Analisa 
menunjukkan perilaku ketidakpatuhan terhadap diet dicetuskan oleh persepsi awal 
pasien dalam memaknai penyakit yang dipengaruhi oleh persepsi budaya yang 
diyakini mengenai penyebab penyakit DM tidak berhubungan dengan makanan, 
sehingga pemilihan manajemen penyakit DM tidak berfokus pada perubahan gaya 
hidup, termasuk manajemen diet dan medikasi secara beriringan, namun pasien 
cenderung berfokus pada upaya komplementer. Hal ini didukung oleh faktor-faktor 
penguat dari internal dan eksternal diri pasien terutama yang berhubungan dengan 
pengetahuan tentang diet DM, dan kebudayaan di masyarakat Dayak Sampit yang 
berhubungan dengan makanan. Pemaknaan pasien terhadap penyakit dan faktor-
faktor penguat ini mengantarkan pasien pada bentuk perilaku ketidakpatuhan 
terhadap diet. Perilaku ini akhirnya membawa dampak komplikasi/kecatatan, 
ekonomi dan terhambatnya aktivitas fisik sebagai akibat lanjutan dari komplikasi. 
Dampak yang dialami memunculkan pemaknaan terhadap perilaku ketidakpatuhan 
yaitu sebagai hal yang biasa saja dan penyesalan. Pasien yang merasa biasa saja 
dengan perilakunya mengakibatkan ia merasa kondisi kesehatannya tidak terancam, 
sehingga memunculkan perilaku baru setelah pemaknaan yaitu mempertahankan 
perilaku ketidakpatuhan. Sebaliknya pasien yang menyesal merasa kondisi 
kesehatannya terancam, sehingga ia memiliki dorongan untuk melakukan 
perubahan perilaku menjadi patuh.  
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Kesimpulan: Pengalaman ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet DM 
merupakan proses yang berkesinambungan. Penting untuk menggali persepsi 
pasien terhadap penyakit, terutama terkait budaya yang diyakini sehubungan 
dengan penyebab penyakit sebelum pemberian intervensi. Pemberian informasi 
tentang menu diet hendaknya juga dapat diupayakan untuk memperhatikan unsur 
terkait budaya. Informasi ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penentu kebijakan 
untuk menetapkan program yang tepat bagi penatalaksanaan ketidakpatuhan diet 
DM pada pasien DM Tipe 2.  
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ABSTRACT 

 

NON-ADHERENCE OF DIABETES MELLITUS PATIENTS 

DAYAK SAMPIT SOCIETY IN UNDERGOING A DIET  

AT RSUD dr. MURJANI SAMPIT 

 

By: Cici Desiyani 

 
Introduction: Diet is the main foundation of Type 2 Diabetes management. The 
main problems DM patients in undergoing diet is non-adherence in dieting 
according to 3J Guidelines which are the right Jumlah (amount), Jadwal (Schedule), 
and Jenis (Type). The non-adherence of DM patients reaches 50 percents or more 
which results in increased complications of DM and low quality of life. This study 
was aimed to obtain an overview of the non-adherence of DM patients who 
undergoing a diet at Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit. Methods: This study 
used a qualitative approach. Twenty participants were recorded during in-depth 
interviews used semi-structured interview guidelines. Data analysis was performed 
the Colaizzi analysis method. Results: The results showed that the behavior of non-
adherence with the diet was triggered by the patient's initial perception of the 
disease which was influenced by cultural perceptions believed to the cause of DM 
disease not related to food, so the choice of DM management did not focused on 
lifestyle changes, including diet and medication management, but patients tended 
to focus on complementary efforts. This was supported by reinforcing factors from 
internal and external patients, especially those related to knowledge about the DM 
diet and culture in the Dayak Sampit’s community related to food. The patient's 
meaning of the disease and these reinforcing factors led the patient in the form of 
dietary disobedience. This behavior eventually brought the impact of complications 
/disability, the economy and the inhibition of physical activity as a result of 
complications. The impact experienced raises the meaning of non-adherence 
behavior that is as a common things and regret. Patients who felt common with their 
behavior caused them feeling that their health conditions are not threatened, so that 
they emerge new behaviors after the meaning of maintaining non-compliance 
behavior. Conversely, patients who regret feeling that their health conditions were 
threatened, so they have the urge to make behavioral changes to be adhere to diet. 
Conclusions: The experience of DM patient non-adherence with the DM diet is a 
continuous process. It is important to explore the patient's perceptions of the 
disease, especially regarding the culture that was believed by patients related to the 
caused of the disease before giving the intervention. Providing information about 
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diet menus should also be sought to pay attention to elements related to culture. 
This information can be a reference source for policy makers to establish programs 
that are appropriate for the management of dietary DM non-compliance in patients 
with Type 2 DM. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Diabetes Mellitus (DM) membutuhkan penanganan medis dan perawatan 

yang berkelanjutan dengan mengutamakan pengurangan multifaktor resiko sebagai 

strategi untuk mencapai kontrol glikemik (American Diabetes Association, 2016). 

Pasien Diabetes harus memiliki keterampilan dalam menilai pengendalian penyakit 

mereka, menerapkan perilaku hidup sehat, dan mengkonsumsi obat antidiabetik 

dengan tepat (Funnel, 2012). Perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan seperti: 

perubahan diet, latihan/aktivitas fisik, self monitoring dan kepatuhan terhadap 

regimen terapeutik (Heisler, 2012). Diet merupakan landasan terpenting dalam 

penanganan DM Tipe 2, dimana bagi sebagian besar pasien dengan DM, tantangan 

terbesar dalam perencanaan perawatan adalah menentukan makanan yang tepat 

(Evert et al., 2013). Pemberian diet diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

gizi pasien DM, sehingga pelaksanaan diet DM yang ditekankan adalah pola makan 

yang disiplin dengan pedoman 3J (Jumlah, Jadwal dan Jenis makanan). Hal ini 

menimbulkan kendala yang sangat besar dalam pengelolaannya yaitu kepatuhan 

seseorang untuk menjalani diet (Rosadi, 2017). Ketidakpatuhan terhadap perubahan 

gaya hidup pasien DM dapat menimbulkan komplikasi jangka pendek dan jangka 

Panjang serta menurunnya kualitas hidup (Saleh et al., 2014). 

Diabetes berkembang di seluruh dunia, dimana sekitar 300-350 juta orang 

diperkirakan menderita Diabetes pada tahun 2015 (Clark, 2010). Di Indonesia, 

International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan kenaikan jumlah 
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penyandang DM  dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035 

(KONSESUS PERKENI, 2015). Pada Tahun 2017, data IDF Atlas menunjukkan 

bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetesi 

sebanyak 10,3 juta jiwa. Di Provinsi Kalimantan Tengah, DM menempati urutan 

ke-5 dengan jumlah 7254 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 

2018).  

Hasil penelitian di beberapa negara menyebutkan bahwa ketidakpatuhan 

pasien DM dapat mencapai 40-50%, di negara maju sebesar 50% dan dinegara 

berkembang jumlah tersebut bahkan lebih rendah (WHO, 2003). Empat belas 

negara melaporkan kepada World Health Organization (WHO), bahwa mereka 

tidak berhasil dalam menerapkan pengelolaan diri pasien Diabetes (Boothroyd et 

al., 2010). Hasil penelitian (Ponzo et al., 2017) menyatakan hanya beberapa pasien 

(2,4 %) yang mematuhi program diet, sedangkan 20,9 % tidak mengikuti diet 

apapun dan 61,8% makan diet yang dibuat sendiri (tidak sesuai program). 

Berdasarkan penelitian Saleh et al., (2014), juga ditemukan ketidakpatuhan pasien 

terhadap diet sebesar 44,8% yang menghasilkan kualitas hidup yang lebih rendah. 

Data lain menunjukkan angka kepatuhan diet untuk DM Tipe 1 dan Tipe 2 hanya 

sebesar 39% dan 37% (Delamater, 2006)  

 Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Juli 2018 untuk menemukan masalah penelitian di Poliklinik DM RSUD dr. 

Murjani Sampit, Kalimantan Tengah, didapatkan data bahwa dari 15 orang pasien 

yang rutin berkunjung ke Poliklinik masih mengalami kontrol glikemik yang tidak 

stabil, sehingga ulkus pada kaki sulit sembuh. Pengambilan data awal tidak dibuat 
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laporannya dan proses pengambilan data ini dilakukan melalui kunjungan dan 

wawancara langsung dengan dua petugas kesehatan dan dua pasien yang sedang 

melakukan perawatan kaki pada saat peneliti berkunjung ke Poliklinik DM.  

Hasil wawancara dengan petugas kesehatan sebagai berikut:  

“Pasiennya sudah rutin datang untuk perawatan luka, pemeriksaan gula 
darah rutin, mengkonsumsi obat, tetapi gula darahnya masih tinggi. Saat 
saya tanya katanya dia makan nasinya banyak, kadang dicampur mie, 
padahal sudah kami kasih tahu karbohidratnya dikurangi.” (Ny. S/45 tahun) 
 
“Saya juga bingung kenapa pasien susah memahami, padahal sudah kami 
sampaikan saat mereka kontrol. Tapi sepertinya pasien kesulitan mengatur 
menu yang tepat. Apalagi katanya kalau gak makan nasi itu sama aja gak 
makan, gak enak.” (Ny. M/47 tahun) 
 
Hasil wawancara dengan dua pasien sebagai berikut: 

“aku rancak ja kontrol kesini, tapi amun makan tu kada ku atur am, 
sembarang ja, yaam liurku ne ah. Biasanya lakiku dengan kanakan di rumah 
tu nukar segala wadai dipasar tu, ya ku makan jua ae” (Ny. H/59 tahun) 
(“Saya rutin kontrol ke sini, tapi kalau makan tidak saya atur, saya makan apa 
saja karena susah menahan nafsu makan. Biasanya suami dan anak-anak di 
rumah membeli kue di pasar, ya saya ikut makan”) 
 
“aku makan semua ae yang aku handak, oleh oleh maatur makanan ni ah, 
apalagi sorang kan jaga malam, jadi amun tengah malam tu lapar, makan 
lagi aku.”(Tn. Y/60 tahun) 
(“saya makan semua saja yang saya mau, karena sulit mengatur makanan ini, 
apalagi saya kan kerja jaga malam, jadi kalau tengah malam lapar, saya 
makan lagi”) 
  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas ditemukan bahwa penyebab 

utama pasien mengalami kontrol glikemik yang tidak stabil adalah kurangnya 

kepatuhan pasien DM dalam menjalani diet. Banyak penelitian yang dilakukan 

untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet. Menurut Susanti 

and Sulistyarini (2013), kendala utama pada penanganan diet DM adalah kejenuhan 
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pasien dalam mengikuti terapi diet yang sangat diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Purba, Sitorus and Afiyanti, 

(2008) menemukan bahwa dalam persepsi pasien Diabetes ada beberapa hal yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap diet, yaitu: makanan diet yang tidak 

menyenangkan dan tidak memahami manfaat diet.  

Terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan, dimana studi ini tidak hanya mengeskplorasi pengalaman 

pasien tentang perilaku diet DM yang dijalani, namun juga menggali latar belakang 

pasien yang dapat mempengaruhi perilaku pasien dalam menjalani diet seperti 

faktor individu, lingkungan sosial dan budaya masyarakat Dayak di Sampit, 

Kalimantan Tengah yang dapat menjadi kekhasan dari penelitian ini.  

Kebudayaan masyarakat Dayak Sampit sehari-hari, misalnya dalam pola 

makan yaitu adanya bahan makanan utama karbohidrat berupa nasi (bari) atau 

umbi-umbian yang harus tersedia pada saat makan, selain ikan (lauk) dan sup sayur 

(juhu) (Nurazi, 2018). Masyarakat suku Dayak juga sering melaksanakan pesta di 

dalam setiap fase kehidupan (lahir, baptis, pernikahan, kematian) dan pesta adat 

ataupun pesta panen yang menyediakan makanan baik makanan utama maupun 

makanan pendamping dengan jumlah yang banyak dan kalori yang tinggi (Hikaru, 

2011). Pola makan masyarakat Dayak Sampit juga mengalami pergeseran yang 

banyak dipengaruhi kebudayaan makanan Banjar, Kalimantan Selatan yang 

menggunakan santan di dalam masakan seperti nasi kuning, Bingka (Putra, 2016), 

serta juhu belamak/gangan belamak, juhu talis belamak, dan sebagainya (Rahayu, 

2015). 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



5 
 

 
 

Masyarakat Dayak juga memiliki keyakinan akan istilah “Pahuni”, yaitu 

masyarakat mempercayai akan adanya resiko berupa malapetaka baik ringan 

maupun berat bahkan kematian yang terjadi jika seseorang menolak makanan yang 

telah dengan tulus ditawarkan untuk disantap (Nurazi, 2018).  

Penelitian Ponzo, Rosato & Tarsia, (2017) menyatakan bahwa ada hubungan 

faktor sosial budaya/individu yang dapat mempengaruhi sikap dan preferensi 

Pasien DM Type 2 dalam menjalani diet. Hal ini sependapat dengan penelitian 

Sapkota et al., (2017) yang melihat pengaruh makanan orang Nepal dengan budaya 

makanan pada orang dengan Diabetes yang juga menemukan bahwa budaya dapat 

mempengaruhi perilaku diet pasien DM, dimana hasil penelitian menunjukkan 

kebanyakan partisipan merasakan budaya makanan Nepal sebagai penghalang 

manajemen diet yang efektif. Makanan tinggi karbohidrat, pilihan makanan 

terbatas, dan metode penyajian makanan diidentifikasi sebagai penghalang.  

Berdasarkan penelitian terdahulu  yang menyatakan adanya pengaruh faktor 

induvidu dan budaya terhadap perilaku diet pasien DM, serta adanya pola hidup 

masyarakat Dayak sehari-hari yang senang berpesta dan makanan yang berkalori 

dan lemak tinggi serta kepercayaan masyarakat akan adanya istilah “Pahuni” 

seperti telah diuraikan di atas, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian 

secara kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali secara mendalam 

agar mendapatkan data-data pengalaman ketidakpatuhan pasien DM masyarakat 

Dayak Sampit di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani dalam menjalani diet sehari-

harinya. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi perilaku diet dan apakah budaya masyarakat Dayak Sampit juga 

mempengaruhi perilaku diet pasien DM, baik itu menghambat ataupun mendukung.  

Hasil dari studi ini nantinya dapat bermanfaat langsung untuk membantu 

merumuskan intervensi Keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah 

ketidakpatuhan diet pada pasien DM yang menyesuaikan dengan karakteristik 

individu dan budaya yang dianut oleh pasien DM.  

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengalaman ketidakpatuhan diet pasien DM di Poliklinik 

DM RSUD dr. Murjani Sampit ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Mendapatkan gambaran tentang ketidakpatuhan pasien DM dalam 

menjalani Diet  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan latar belakang demografi umum partisipan 

2. Mengeksplorasi riwayat penyakit partisipan 

3. Mengeksplorasikan pengalaman ketidakpatuhan partisipan dalam 

menjalani diet DM sehari-hari 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengalaman ketidakpatuhan pasien 

DM terhadap diet sehingga dapat menjadi sumber rujukan untuk menetapkan 

penatalaksanan  DM yang mengalami ketidakpatuhan diet di masyarakat. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bermanfaat bagi Rumah Sakit dan perawat di Poliklinik DM RSUD dr. 

Murjani Sampit untuk mendapatkan informasi bagaimana pengalaman 

ketidakpatuhan yang dialami pasien. 

2.  Hasil penelitian bermanfaat bagi pasien agar dapat mendeskripsikan persepsi 

dan perasaannya tentang diet DM dan penyakit yang dialami 

3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya dan membantu menetapkan intervensi yang tepat untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet.    
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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

2.1   Konsep Teori DM 

2.1.1 Definisi DM 

DM biasanya terbagi menjadi dua tipe, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2, 

merupakan penyakit metabolik kronik yang membutuhkan keterlibatan pasien 

secara menyeluruh dalam manajemen penatalaksanaannya (Powers, 2015).   

DM yang biasa disebut juga penyakit kencing manis dapat adalah penyakit 

kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal, 

dengan parameter kadar glukosa darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg/dl 

(≥ 200 mg/dl) dan kadar glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg/dl (≥ 

126 mg/dl) (Misnadiarly, 2006).  

DM merupakan penyakit gangguan metabolik menahun atau kronis yang 

disebabkan karena gangguan pada pankreas, di mana pankreas tidak dapat 

memproduksi hormon insulin yang digunakan untuk mengatur keseimbangan kadar 

glukosa darah dalam jumlah yang cukup bagi tubuh, atau justru tubuh yang tidak 

dapat menggunakan insulin yang telah diproduksi pankreas secara efektif. 

Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah konsentrasi glukosa darah atau yang disebut 

dengan hiperglikemia (Infodatin, 2014).  
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2.1.2 Tanda dan gejala DM  

Tanda dan gejala DM dapat digolongkan menjadi gejala akut dan kronik: 

(Misnadiarly, 2006) 

1. Gejala akut  

Gejala awal yang ditunjukkan meliputi: polifagia (banyak makan), polydipsia 

(banyak minum), dan poliuri (banyak kencing) atau biasa disingkat dengan 3P. 

Pada fase ini biasanya penderita menunjukkan kenaikan berat badan, karena 

jumlah insulin masih mencukupi. Bila keadaan tersebut tidak diobati, lama 

kelamaan timbul gejala akibat kurangnya insulin, yaitu polidipsi, poliuri, 

penurunan berat badan dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu), mudah 

lelah, beberapa keluhan lain seperti nafsu makan berkurang, bahkan kadang-

kadang timbul rasa mual jika kadar glukosa darah lebih dari 500mg/dl.  

Bila tidak dtangani, penderita dapat jatuh pada kondisi koma akibat kadar 

glukosa darah yang terlalu tinggi lebih dari 600 mg/dl yang disebut dengan 

koma diabetikum.  

2. Gejala Kronik  

Gejala kronik yang sering timbul antara lain: kesemutan, kulit terasa panas 

seperti ditusuk-tusuk, kulit terasa tebal, kram, mudah lelah dan mengantuk, 

mata kabur (seringkali penderita berganti kacamata), gatal disekitar kemaluan 

terutama pada wanita, gigi mudah goyang dan mudah lepas, penurunan 

kemampuan seksual hingga impoten, sering mengalami keguguran pada ibu 

hamil atau kematian janin dalam kandungan atau bayi dilahirkan dengan berat 

badan > 4 kg.  
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2.1.3 Klasifikasi DM 

Klasifikasi DM dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 Klasifikasi DM 
Tipe 1 Destruksi sel beta, umumnya 

menjurus ke defisiensi insulin 
absolut secara autoimun dan 
idiopatik 

Tipe 2 Bervariasi, mulai yang dominan 
resistensi insulin disertai defisiensi 
insulin relative sampai yang 
dominan defek sekresi insulin 
disertai resistensi insulin  

Tipe lain - Deteksi genetik fungi sel beta 
- Defek genetik kerja insulin 
- Penyakit eksokrin pankeas 
- Endokrinopati  
- Karena obat atau zat kimia  
- Infeksi  
- Sebab imunologi yang jarang  
- Sindrom genetik lain yang 

berkaitan dengan DM  
Diabetes Mellitus Gestasional   

Sumber: KONSESUS PERKENI (2015) 

2.1.4 Patofisiologi DM 

Pathogenesis DM Tipe 2 disebabkan oleh delapan hal sebagai berikut:  

1. Kegagalan sel beta pancreas 

Pada saat diagnosis DM Type 2 ditegakkan, fungsi sel beta sudah sangat 

berkurang. Obat antidiabetik yang bekerja melalui jalur ini adalah sulfonilurea, 

meglitinide, GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor.  

2. Liver 

Pada penderita DM Tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu 

gluconeogenesis sehingga produksi glucosa dalam keadaan basal oleh liver 
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(HGP=hepatic glucose production) meningkat. Obat yang bekerja melalui 

jalur ini adalah metformin, yang menekan proses gluconeogenesis 

3. Otot 

Pada penderita DM tipe 2 didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple 

di intramioselular, akibat gangguan fosforilasi tirosin sehingga timbul 

gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan 

penurunan oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini adalah metformin, 

dan tiazolidindion.  

4. Sel Lemak  

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan 

peningkatan proses lipolysis dan kadar asam lemak bebas (FFA=Free Fatty 

Acid) dalam plasma. Peningkatan FFA akan merangsang proses 

gluconeogenesis, dan mencetuskan resistensi insulin di liver dan otot. FFA 

juga akan mengganggu sekresi insulin. Gangguan yang disebabkan oleh FFA 

ini disebut sebagai lipotoxocity. Obat yang bekerja dijalur ini adalah 

tiazolindidion.  

5. Usus 

Glukosa yang ditelan memicu respon insulin jauh lebih besar dibanding kalau 

diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek incretin ini 

diperankan oleh 2 hormon GLP-1 (glucagon-like polypeptide-1) dan GIP 

(glucose-dependent insulinothropic polypeptide atau disebut juga gastric 

inhibitory polypeptide). Pada penderita DM Type 2 didapatkan defisiensi GLP-

1 dan resisten terhadap GIP. Disamping hal tersebut, incretin segera dipecah 
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oleh keberadaan enzim DPP-4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. 

Obat yang bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah kelompok DPP04 

inhibitor.  

Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan 

karbohidrat melalui kinerja enzim alfa-glukosidase yang memecah 

polisakarida menjadi monosakarida yang kemudian diserap oleh usus dan 

berakibat meninggalkan glukosa darah setelah makan. Obat yang bekerja 

untuk menghambat kinerja ensim alfa-glukosidase adalah akarbosa.  

6. Sel Alpha Pancreas 

Sel-α pancreas merupakan organ ke-6 yang berperan dalam hiperglikemi dan 

sudah diketahui sejak 1970. Sel α berfungsi dalam sintesis glucagon yang 

dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan 

ini menyebabkan HGP dalam keadaan basal meningkat secara significan 

dibanding individu yang normal. Obat yang menghambat sekresi glucagon 

atau menghambat reseptor glucagon meliputi GLP-1 agonis, DPP-4inhibitor 

dan amylin.  

7. Ginjal  

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam pathogenesis DM tipe-

2. Ginjal memfiltrase sekitar 163 gram glukosa sehari. Sembilan puluh persen 

dari glukosa terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 (Sodium 

Glucose co Transporter) pada bagian convulated tubulus proksimal. Sedang 

10% sisanya akan diabsorbsi melalui peran SGLT-1 pada tubulus asenden dan 

desenden, sehingga akhirnya tidak ada glucosa dalam urine. Pada penderita 
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DM terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT-2. Obat yang menghambat kinerja 

SGLT-2 ini akan menghambat penyerapan kembali glukosa di tubulus ginjal 

sehingga glukosa akan dikeluarkan lewat urine. Obat yang bekerja dijalur ini 

adalah SGLT-2 inhibitor. Dapaglifozin adalah salah satu contoh obatnya.  

8. Otak  

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu yang obes 

baik yang DM maupun yang non-DM, didapatkan hyperinsulinemia yang 

merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini 

asupan makanan justru meningkat akibat adanya resistensi insulin yang juga 

terjadi di otak. Obat yang bekerja dijalur ini adalah GLP-1 agonis, amylin, dan 

bromokriptin. 

2.1.5 Kriteria diagnosis DM 

Kriteria Diagnosis DM menurut KONSESUS PERKENI (2015) adalah: 

1. Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126mg/dl. Puasa adalah kondisi tidak ada 

asupan kalori minimal 8 jam atau  

2. Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dl 2jam setelah tes toleransi glukosa 

(TTGO) dengan beban glukosa 75 gram atau 

3. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dl dengan keluhan klasik atau 

4. Pemeriksaan HbA1c ≥ 6,5% dengan menggunakan metode yang 

terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program 

(NGSP) 
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Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM 

digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi: toleransi glukosa 

terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT).  

1. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) : Hasil pemeriksaan glukosa plasma 

puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO glukosa plasma 2 jam < 

140mg/dl  

2. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 2 jam 

setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan glukosa plasma puasa <100mg/dl 

3. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT  

4. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 – 6,4 % 

Tabel 2.2  Tes Laboratorium Darah untuk Diagnosis Diabetes dan Pradiabetes  
Diabetes  ≥ 6,5 ≥ 126 mg/dl ≥ 200 mg/dl 
Prediabetes  5,7-6,4 100-125 140-199 
Normal  < 5,7  < 100 < 140  

Sumber : (KONSESUS PERKENI, 2015) 
 

 
Tabel 2.3 Kadar Glukosa Darah Sewaktu dan Puasa sebagai Patokan Penyaring 

dan Diagnosis DM.  
Kadar 
glukosa darah 
sewaktu 
(mg/dl) 

 Bukan DM Belum Pasti 
DM 

DM 

Plasma vena < 100 100-199 ≥ 200 
Darah 
Kapiler 

< 90 90-199 ≥ 200 

Kadar 
glukosa darah 
puasa (mg/dl) 

Plasma vena  <100 100-125 ≥ 126 
Darah 
Kapiler 

< 90 90-99 ≥100 

       Sumber : (KONSESUS PERKENI, 2015) 

2.1.6 Komplikasi DM  

DM dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. 

Komplikasi jangka pendek seperti: hipoglikemia, ketoasidosis diabetik dan koma 
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hiperglikemik, sedangkan komplikasi jangka panjang yang sering terjadi yaitu: 

penyakit makrovaskuler, penyakit mikrovaskuler, neuropati dan ulkus pada kaki 

(Smeltzer & Bare, 2001). Komplikasi DM tersebut yang memiliki kerentanan 

berlebih terhadap infeksi, dapat berkembang menjadi ulkus diabetik. 

2.1.7 Penatalaksanaan DM 

Tujuan pelaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup 

penyandang hidup penderita diabetes, meliputi: 

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

hidup, dan mengurangi resiko komplikasi akut 

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progesivitas penyulit 

mikroangipati dan makroangipati. 

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. 

Langkah-langkah penatalaksanaan umum: 

Perlu dilakukan evaluasi medis yang lengkap pada pertemuan pertama, meliputi: 

1. Riwayat penyakit 

2. Pemeriksaan fisik  

3. Evaluasi laboratorium, terutama: kadar gula darah puasa dan dua jam setelah 

TTGO, serta pemeriksaan kadar HbA1c 

4. Penapisan komplikasi 

Langkah-langkah penatalaksanaan khusus: 

Penatalaksanaan DM dimulai dengan  menerapkan pola hidup sehat (terapi 

nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan intervensi farmakologis dan 

obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau suntikan. Pengetahuan tentang 
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pemantauan mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia dan cara mengatasinya harus 

diberikan kepada pasien. Pengetahuan tentang pemantauan sendiri tersebut dapat 

dilakukan setelah mendapat pelatihan khusus.  

1.   Edukasi 

Materi edukasi terdiri dari:  

1) Materi tingkat awal dilaksanakan di pelayanan kesehatan primer, meliputi:  

(1) Perjalanan penyakit DM 

(2) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan 

(3) Penyulit DM dan resikonya 

(4) Intervensi non farmakologis dan farmakologis serta target pengobatan 

(5) Interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat anti 

hiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain. 

(6) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah atau 

urin mandiri (jika pemantauan glukosa darah tidak tersedia) 

(7) Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia  

(8) Pentingnya latihan jasmani yang teratur 

(9) Pentingnya perawatan kaki 

(10) Cara menggunakan fasilitas perawatan kesehatan  

2) Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan pada pelayanan kesehatan 

sekunder dan/atau tersier yang meliputi: 

(1) Mengenal dan mencegah penyulit akut DM  

(2) Pengetahuan mengenai penyulit menahun DM 
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(3) Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain 

(4) Rencana untuk kegiatan khusus (contoh:olahraga prestasi) 

(5) Kondisi khusus yang dihadapi (contoh : hamil, puasa, hari 0hari sakit) 

(6) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi mutakhir 

tentang DM 

(7) Pemeliharaan/perawatan kaki  

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir sama dengan anjuran 

makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan 

kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM perlu 

diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan 

jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang 

meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri.  

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari: 

1) Karbohidrat  

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45%-65% total asupan energi, terutama 

yang mengandung serat tinggi. Pembatasan karbohidrat total < 130 gram tidak 

dianjurkan. 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 dapat diberikan makanan 

selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori 

sehari.  
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2) Lemak  

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

diperkenankan melebihi 30 % total asupan energi. Bahan makanan yang perlu 

dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara 

lain: dagung berlemak dan susu fullcream. Konsumsi kolesterol dianjurkan < 

200 mg perhari.  

3) Protein  

Kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi. Sumber yang paling 

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

susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Pada pasien nefropati 

diabetik perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 g/kg perhari atau 10% 

dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. 

Kecuali pada penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein 

menjadi 1-1,2 g/kgBB perhari.  

4) Natrium  

Asupan natrium untuk penyandang DM sama dengan orang sehat yaitu < 2300 

mg perhari. Penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan 

pengurangan natrium secara individual. Sumber natrium antara lain garam 

dapur, vetsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium 

nitrit.  

5) Serat 

Penyandang DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah 

dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Anjuran konsumsi 
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serat adalah 20-35 gram perhari yang berasal dari berbagai sumber bahan 

makanan.  

(1)  Kebutuhan kalori  

Kebutuhan kalori basal 25-30 Kg/BB ideal, jumlah kebutuhan tersebut 

ditambah atau dikurangi bergantung pada beberapa faktor, yaitu: jenis 

kelamin, umur, aktivitas, berat badan dan lain-lain.  

(2) Jenis kelamin 

Kebutuhan kalori basal untuk perempuan sebesar 25 kal/KgBB, sedangkan 

untuk pria sebesar 30 kal/Kg BB. Pasien usia di atas 40 tahun, kebutuhan 

kalori dikurangi 5% untuk setiap dekade antara 40 dan 59 tahun. Pasien usia 

diantara 60 dan 69 tahun, dikurangi 10 %. Pasien usia di atas 70 tahun, 

dikurangi 20%.  

(3) Aktivitas fisik atau pekerjaan  

Kebutuhan kalori ditambah sesuai dengan intensitas aktifitas fisik. 

Penambahan sejumlah 10 % dari kebutuhan basal diberikan saat istirahat. 

Penambahan sejumlah 20% pada pasien dengan aktivitas ringan; pegawai 

kantor, guru, ibu rumah tangga. Penambahan sejumlah 30% pada aktivitas 

sedang: pegawai industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak 

perang. Penambahan sejumlah 40% pada aktivitas berat:petani, buruh, atlet, 

militer dalam keadaan latihan. Penambahan sejumlah 50% pada aktivitas 

sangat berat:tukang becak, tukang gali.  
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(4) Stres Metabolik 

Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress metabolik (sepsis, 

operasi, trauma). 

(5) Berat Badan  

Penyandang DM yang gemuk, kebutuhan kalori dikurangi sekitar 20-30% 

tergantung kepada tingkat kegemukan. Penyandang DM kurus, kebutuhan 

kalori ditambah sekitar 20-30% sesuai dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan BB. Jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 

kal perhari untuk wanita dan 1200-1600 kal perhari untuk pria. Secara 

umum, makanan siap saji dengan jumlah kalori yang terhitung dan 

komposisi tersebut di atas, dibagi dalam 3 porsi besar untuk makan pagi 

(20%), siang (30%), dam sore (25%), serta 2-3 porsi makanan ringan (10-

15%) di antaranya.  Tetapi pada kelompok tertentu perubahan jadwal, 

jumlah dan jenis makanan dilakukan sesuai dengan kebiasaan.  

3. Jasmani   

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM Type 2 

apabila tidak disertai adanya nefropati. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan 

jasmani dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali perminggu selama sekitar 30-45  

menit, dengan total 150 menit perminggu. Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari 

berturut-turut. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum 

latihan jasmani. Apabila kadar glukosa darah < 100 mg/dL pasien harus 

mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu dan bila > 250 mg/dL dianjurkan untuk 

menunda latihan jasmani.  
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Kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari bukan termasuk dalam latihan 

jasmani meskipun dianjurkan untuk selalu aktif setiap hari. 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 dengan 

intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal), seperti: jalan cepat, sepeda 

santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung maksimal dihitung dengan cara 

mengurangi angka 220 dengan usia pasien.  

4. Terapi Farmakologis  

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan 

jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk 

suntikan.  
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Gambar 2.1 Algoritme Pengelolaan DM Tipe 2 di Indonesia (KONSESUS PERKENI, 2015:42)
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2.2 Pengalaman 

2.2.1 Pengertian pengalaman 

Pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, 

ditanggung, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). 

Pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun 

dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Mapp, 2008).  

Pengalaman tidak menunjuk pada saja pada sesuatu yang sedang berlangsung 

di dalam kehidupan batin, atau sesuatu yang berada di balik dunia inderawi yang 

hanya dapat dicapai dengan akal budi dan intuisi, namun bersifat menyeluruh 

dan mencakup segala hal. Pengalaman menyangkut alam semesta, batu, 

tumbuh-tumbuhan, binatang, penyakit, kesehatan, temperature, listrik, 

kebaktian, respek, cinta, keindahan, misteri, singkatnya seluruh kekayaan 

pengalaman itu sendiri (Dewey, 2002).  

Pengalaman merupakan memori episodic, yaitu memori yang menerima dan 

menyimpan peristiwa yang terjadi atau di alami individu pada waktu dan tempat 

tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Daehler & 

Bukatko,1985). Pengalaman merupakan adalah peristiwa yang tertangkap oleh 

panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh 

ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama 

berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk 

digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia (Notoadmodjo 

dalam Saparwati, 2012).  
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2.2.2 Faktor yang mempengaruhi pengalaman 

Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun melihat suatu 

obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh : tingkat pengetahuan dan pendidikan 

seseorang, pelaku atau faktor pada pihak yang mempunyai pengalaman, faktor 

obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi dimana pengalaman itu 

dilakukan. Umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, 

lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian dan pengalaman hidup setiap individu juga 

ikut menentukan pengalaman (Notoatmojo dalam Saparwati,2012). 

Pengalaman setiap orang terhadap suatu obyek dapat berbeda – beda karena 

pengalaman mempunyai sifat subyektif, yang dipengaruhi oleh isi memorinya. 

Apapun yang memasuki indera dan diperhatikan akan disimpan di dalam 

memorinya dan akan digunakan sebagai referensi untuk menanggapi hal yang baru. 

2.3 Kepatuhan Diet  

Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap instruksi 

atau petunjuk yang diberikan dalam bentuk terapi apapun yang ditentukan, baik 

diet, latihan, pengobatan atau menepati janji pertemuan dengan dokter (Stanley, 

2007).  

Kepatuhan adalah kondisi ketika individu atau kelompok berkeinginan 

untuk patuh, tetapi ada sejumlah faktor yang menghambat kepatuhan terhadap 

saran tentang kesehatan (Carpenito, 2009). Kepatuhan  adalah merupakan suatu 

perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang 

mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003) 
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Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan perilaku untuk 

mengikuti suatu petunjuk yang telah ditentukan untuk memperbaiki atau 

merawat kesehatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia, Sari and Artini, (2015), 

menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan pada penderita DM salah satunya 

ditunjang dari kepatuhan dietnya. Agar kepatuhan diet dapat terlaksana dengan 

baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien yaitu:faktor 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga dan 

dukungan tenaga kesehatan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siwi, Putri & 

Yudianto, (2013) ditemukan bahwa perilaku diet dengan kategori baik lebih 

banyak ditemukan pada responden dengan tingkat pendidikan menengah sampai 

tinggi atau sebanyak 72,7%. Pada kategori usia, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responden yang berusia < 60 tahun memiliki perilaku diet dengan 

kategori baik. Kepatuhan diet juga dipengaruhi oleh lama terdiagnosa DM, 

dimana dari hasil penelitian ditemukan responden yang telah terdiagnosa DM ≥ 

5 tahun banyak yang memiliki perilaku diet lebih baik. Status pernikahan juga 

mempengaruhi perilaku diet, dimana hasil penelitian lebih lanjut ditemukan 

bahwa pasien DM yang menikah memiliki perilaku diet yang lebih baik 

dibanding yang tidak menikah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnanto, Kurnia & Prasetia, (2015) di 

Puskesmas Krian Sidoarjo juga menemukan bahwa pasien diabetes memiliki 

kepatuhan yang rendah, diantaranya menyatakan sulit mematuhi program diet 

dan sering makan sembarangan. Bagi pasien lama rasa bosan, tidak diet karena 
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gula darah telah turun dan telah minum obat, sulit diet karena sedang bepergian 

dan saat menghadiri pesta, menjadi alasan sulitnya diet. Sedangkan pada pasien 

baru, kesulitan ditemukan karena belum terbiasa, susah mengubah kebiasaan 

yang bertentangan dengan program diet, dan kurangnya informasi dan 

dukungan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Al Tera, (2011) menyatakan bahwa 

ketidakpatuhan diet dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor predisposisi: 

kurang pengetahuan mengenai diet, kurang kepercayaan terhadap efektifitas 

diet, dan persepsi yang salah terhadap keseriusan penyakit. Faktor pemungkin: 

kurang ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas edukasi dan konseling gizi, 

faktor penguat:anjuran teman untk mengkonsumsi berbagai macam makanan 

fungsional, kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya dukungan edukasi dan 

konseling dari petugas kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan Sebire, Toumpakari, Turner & Cooper 

(2018), menyatakan motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan 

kepatuhan pasien DM. Motivasi untuk perubahan gaya hidup: akitivitas fisik dan 

diet adalah kompleks dan relative rendah terutama dalam tekad diri pada pasien 

DM. Berdasarkan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan 

pencapaian pemberdayaan pasien dalam perencanaan perawatan kesehatan 

secara nasional, petugas kesehatan sebaiknya mempertimbangkan kualitas 

pemberian motivasi terhadap pasien, tidak hanya dari segi kuantitas 
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2.3.1 Diet nutrisi DM 

Diet DM merupakan pengaturan  pola makan bagi penderita diabetes mellitus 

berdasarkan jumlah, jenis, dan jadwal pemberian makanan (Sulistyowati, 2009). 

Prinsip diet bagi penderita DM adalah mengurangi dan mengatur konsumsi 

karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah.  

 Pengaturan makan (diet) merupakan komponen utama keberhasilan 

pengelolaan Diabetes Mellitus, akan tetapi mempunyai kendala yaitu kepatuhan 

seseorang dalam menjalani diet tersebut. Prinsip pengaturan makan pada penderita 

diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk orang sehat, yaitu makan 

beragam gizi atau gizi seimbang dengan penekanan pada pola makan yang disiplin 

dalam hal jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan atau dikenal dengan istilah 3J. 

Pengaturan porsi sedemikian rupa sehingga asupan zat gizi tersebar sepanjang hari 

dengan memperhatikan kebutuhan energi/kalori ditentukan berdasarkan umur, jenis 

kelamin, berat badan, aktifitas fisik, kehamilan/menyusui (Rosadi, 2017). 

2.3.2 Terapi nutrisi medis 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan hal yang sangat penting dalam 

mencegah DM, mengelola DM jika sudah terjadi, dan mencegah atau setidaknya 

memperlambat tingkat perkembangan komplikasi DM (ADA, 2008). Perkeni 

(2011) juga menjelaskan bahwa penatalaksanaan DM Tipe 2 merupakan bagian dari 

penatalaksanaan DM Tipe 2 secara total. Suprihatin (2012) dalam Rosadi (2017) 

mengatakan bahwa diet DM adalah pengaturan makanan yang diberikan kepada 

penderita DM dimana diet yang dilakukan harus tepat jumlah energi yang 

dikonsumsi dalam satu hari, tepat jadwal sesuai 3 kali makan utama dan 3 kali 
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makanan selingan dengan interval waktu 3 jam antara makanan utama dan makan 

selingan serta tepat jenis yaitu menghindari makanan yang tinggi kalori.  

Penatalaksanaan diet yang harus dilakukan pada penderita DM yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tujuan  

ADA (2008) menjelaskan bahwa tujuan penatalaksanaan diet ini antara lain: 

1) Mencapai dan mempertahankan kadar glukosa darah dalam rentang normal 

atau seaman mungkin 

2) Menjaga dan mempertahankan kadar lipid dan profil untuk mengurangi resiko 

penyakit kardiovaskular  

3) Menjaga tekanan darah agar tetap normal 

4) Mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi kronik pada DM 

dengan memodifikasi asupan makanan dan gaya hidup.  

5) Untuk memenuhi kebutuhan gizi individu dengan mempertimbangkan 

preferensi pribadi dan kemauan untuk berubah  

6) Untuk tetap menjaga kenikmatan makan yaitu dengan cara membatasi 

makanan pilihan 

2. Kebutuhan Kalori 

Cara untuk menentukan kebutuhan kalori pada penderita DM yaitu dengan 

memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori/KgBB ideal. 

Kebutuhan kalori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, 

usia, dan berat badan (Perkeni, 2011).  
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3. Pemilihan Jenis Makanan 

Penderita DM harus mengetahui dan memahami jenis makanan apa yang boleh 

dimakan secara bebas, makanan yang harus dibatasi dan makanan yang harus 

dibatasi secara ketat (Almatsier, 2008). Makanan yang dianjurkan adalah makanan 

yang mengandung sumber karbohidrat kompleks (seperti nasi, roti, mie, kentang, 

singkong, ubi dan sagu), mengandung protein rendah lemak (seperti ikan, ayam 

tanpa kulit, tempe, tahu dan kacang-kacangan) dan sumber lemak dalam jumlah 

terbatas yaitu bentuk makanan yang diolah dengan cara dipanggang, dikukus, 

direbus dan dibakar).  

Makanan yang perlu dhindari yaitu makanan yang mengandung karbohidrat 

sederhana (seperti gula pasir, gula jawa, susu kental manis, minuman botol manis, 

es krim, kue-kue manis, dodol), mengandung banyak kolesterol, lemak trans, dan 

lemak jenuh ( seperti cake, makanan siap saji, goreng-gorengan) serta tinggi 

natrium (seperti ikan asin, telur asin dan makanan yang diawetkan (Almatsier, 

2008).  

Penderita juga harus membatasi makanan dari jenis gula, minyak dan garam. 

Makanan untuk diet DM biasanya kurang bervariasi sehingga banyak penderita DM 

yang merasa bosan. Variasi diperlukan agar penderita tidak merasa bosan, hal ini 

diperbolehkan asalkan penggunaan makanan penukar memiliki kandungan gizi 

yang sama dengan makanan yang digantikan (Suyono, 2011).  

 

 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



30 
 

 
 

4. Pengaturan Jadwal Makan 

Penderita DM makan sesuai jadwal, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali 

makan selingan dengan interval waktu 3 jam. Jadwal makan standar untuk penderita 

DM, yaitu:  

Tabel 2.4 Jadwal makan penderita DM 
Jenis Makanan Waktu Total Kalori 

Makan pagi 07.00 20 % 
Selingan 10.00 10 % 

Makan Siang 13.00 13% 
Selingan 16.00 10 % 

Makan Sore/Malam 19.00 20 % 
Selingan 21.00 10 % 

Sumber : Waspadi (2007) 
 

5. Standar dan Prinsip Diet  

Waspadi (2007) mengatakan bahwa standar diet DM diberikan pada penderita 

DM sesuai kebutuhannya. Ada 8 jenis standar diet menurut kandungan energi yaitu 

diet DM 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, dan 2500 kalori. Secara standar 

diet untuk penderita DM yang gemuk adalah 1100-1600 kalori, penderita dengan 

berat badan normal 1700-1900 kalori, dan 2100-2500 kalori untuk penderita DM 

yang kurus.  

2.4 Pengelolaan Diri 

Manajemen diri /pengelolaan diri merupakan kemampuan untuk mengenali, 

mengolah dirinya (secara fisik, emosi, pikiran, jiwa dan spritual) sehingga dia 

mampu mengelola orang lain dan berbagai sumber daya sehingga menciptakan 

realitas kehidupan sesuai dengan misi dan tujuan hidupnya (Rinanda, 2006). 

Tujuan utama pengelolaan DM adalah mengatur kadar glukosa darah dalam 

batas normal guna mengurangi gejala dan mencegah komplikasi DM. Kemampuan 
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individu dalam mengelola kehidupan sehari-hari, mengendalikan serta mengurangi 

berbagai dampak penyakit dideritanya dikenal dengan self-management. 

Menurut Konsesus Pengendalian dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia 

tahun 2011, perilaku sehat yang mengrepresentasikan self-management pada pasien 

DM antara lain, mengikuti pola makan sehat, meningkatkan kegiatan jasmani, 

menggunakan obat-obatan DM, dan obat-obat pada keadaan khusus secara aman 

dan teratur, melakukan pemantauan kadar gula darah serta melakukan perawatan 

kaki secara berkala.  

Pengelolaan diri merupakan sebuah proses yang tidak hanya berkembang dari 

waktu ke waktu, tetapi juga berkembang dalam kaitannnya dengan jenis 

pengalaman penyakit seseorang dan masalah spesifik tentang kesehatan mereka 

(Lin, 2008). Pengelolaan diri dapat meningkatkan keterampilan pasien dalam 

memecahkan masalah, meningkatkan self-efficacy, dan mendukung penerapan 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari (Toobert, Hampson & Glasgow, 2005). 

Adanya keterampilan memecahkan masalah pada penyakit DM, 

memungkinkan pasien untuk membuat suatu keputusan tentang pengelolaan yang 

terbaik untuk dirinya. Pengelolaan diri tersebut sangat berpengaruh terhadap proses 

dan hasil pengelolaan penyakit DM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Siwi, Putri & Yudianto, 2013), tentang perilaku pengelolaan diri pasien DM di 

Poliklinik DM RSUD Sumedang ditemukan bahwa dari lima aspek pengelolaan 

diri, yaitu Diet, Medikasi, Olahraga, Pemantauan Kadar Gula Darah, Perawatan 

Kaki, aspek tertinggi yang paling diikuti pasien adalah medikasi (94,7%), 
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sedangkan aspek pengelolaan diri yang paling kurang diperhatikan oleh pasien DM 

adalah Pemantauan Gula Darah (25,5%).  

Atak (2010) dalam Kusnanto (2012), menyatakan bahwa pengetahuan 

penderita berdampak pada self care behavior. Pengetahuan penderita DM yang 

rendah akan menyebabkan menurunnya self care behavior, yang dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan komplikasi penyakit baik akut maupun 

kronik yang juga menyebabkan penurunan kualitas hidup.  

(Kusnanto, 2012) menyatakan bahwa agar perawatan DM memberikan hasil 

yang optimal dibutuhkan manajemen mandiri sehari-hari, meliputi: pengontrolan 

makanan sesuai diet, olahraga secara teratur, dan monitoring glukosa darah yang 

teratur. Self management penderita bergantung pada edukasi, pemberdayaan, self 

monitoring dalam usaha mengevaluasi hasil dari self care yang telah dilakukan.  

2.5 Budaya Suku Dayak  

2.5.1 Sejarah suku Dayak  

Suku Dayak atau Dajak (ejaan lama), adalah nama yang diberikan penjajah 

kepada penghuni pedalaman pulau Borneo yang mendiami pulau Kalimantan 

(Brunei, Malaysia, yang terdiri dari Sabah dan Serawak, serta Indonesia yang terdiri 

dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan 

Selatan). Terdapat 5 suku atau 7 suku asli Kalimantan yaitu: Melayu, Dayak, 

Banjar, Kutai, Paser, Berau dan Tidung. Suku bangsa yang ada di Kalimantan 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu suku Banjar, suku Dayak, dan suku asal 

Kalimantan lainnya. Orang Dayak dibagi menjadi enam rumpun, yakni: rumpun 

Klemantan, rumpun Iban, rumpun Apoyakan, rumpun Murut, rumpun Ot Danum-

Ngaju, dan rumpun Punan.  
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Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang 

tinggal di pedalaman, di gunung, dan sebagainya. Kata Dayak itu sendiri 

sebenarnya diberikan oleh orang-orang Melayu yang datang ke Kalimantan. Orang-

orang Dayak sendiri sebenarnya keberatan memakai nama Dayak, sebab lebih 

diartikan agak negatif. Padahal semboyan Dayak adalah : “Menteng Ueh Mamut”, 

yang berarti seseorang yang memiliki kekuatan gagah berani, serta tidak kenal 

menyerah atau pantang mundur.  

Pada tahun 1977-1978, pada saat itu benua Asia dan Pulau Kalimantan 

merupakan bagian nusantara yang masih menyatu, yang memungkinkan ras 

Mongoloid dari Asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan 

dengan melintasi pegunungan yang sekarang disebut “Muller-Schwaner”. Suku 

Dayak merupakan penduduk Kalimantan yang sejati. Namun setelah orang-orang 

Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaka datang, mereka makin lama makin 

mundur ke dalam.  

Belum lagi kedatangan orang-orang Bugis, Makassar dan Jawa pada masa 

kejayaan Kerajaan Majapahit. Suku Dayak hidup terpencar-pencar di seluruh 

wilayah Kalimantan dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar 

menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir pulau 

Kalimantan. Suku ini terdiri atas beberapa suku yang masing-masing Suku ini 

terdiri atas beberapa suku yang masing-masing memiliki sifat dan perilaku berbeda.  

Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak, 

sering disebut “Nansarunai Usak Jawa”, yakni sebuah kerajaan Dayak Nansarunai 

yang hancur oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389 
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(Fridolin Ukur, 1971). Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan 

terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman. Arus besar berikutnya terjadi pada 

saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan Demak Bersama masuknya para 

pedagang Melayu (sekitar tahun 1608).  

Sebagian besar suku Dayak memeluk islam dan tidak lagi mengakui dirinya 

sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang 

Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri 

sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah 

Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas, dan Watang 

Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam 

kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin. Salah 

seorang Sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat 

sebenarnya adalah seorang Dayak (Ma’anyan atau Ot Danum).  

Tidak hanya dari nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke 

Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa 

Dinasti Ming tahun 1368 -1643. Dari manuskrip berhuruf kanji disebutkan bahwa 

kota yang pertama di kunjungi adalah Banjarmasin. Tetapi masih belum jelas 

apakah bangsa Tionghoa datang pada era Banjarmasin (di bawah hegemoni 

Majapahit) atau di era Islam.  

Kedatangan bangsa Tionghoa tidak mengakibatkan perpindahan penduduk 

Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, 

terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga 

dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian 
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suku Dayak seperti piring balawen, belanga (guci) dan peralatan keramik. Sejak 

awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad XV Raja 

Yung Lo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan (termasuk Nusantara) 

di bawah pimpinan Chang Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah 

sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila, dan Solok. Pada tahun 

1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa (dari Brunei) yang 

sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang 

dagangan  

2.5.2 Kebiasaan makanan suku Dayak  

Sebagai sebuah suku yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

masyarakat Dayak dalam mengolah makanan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 

yang tersedia di sekitar hutan, sehingga jangan banyak berharap bahwa makanan 

Dayak sama dengan makanan-makanan di kota di mana bahan-bahannya bervariasi 

namun memiliki banyak kandungan kimiawinya. Sementara makanan Dayak yang 

asli tidak banyak bervariasi karena hal ini tergantung dengan ketersediaan bahan-

bahan makanan yang ada disekitar hutan. Namun, setelah masuknya peralatan-

peralatan masak dan masuknya bahan-bahan masak modern, masakan Dayak 

semakin bervariasi.  

Beberapa masakan Dayak tradisional yang masih menggunakan bahan 

tradisional seperti: sayur rotan muda (juhu singkah), gulai keladi (juhu kujang), 

daging durian yang diawetkan dengan garam (tampuyak). Jenis masakan tradisional 

Dayak adalah tanak, yaitu jenis masakan yang terdiri dari ikan atau daging direbus 

dengan air sedikit diberi rempah-rempah. Kohok adalah jenis masakan dari ikan 
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kecil berduri sedikit yang dimasak dalam bambu. Pundang adalah ikan yang 

diawetkan dengan garam ketika mau dikonsumsi dimasak dengan cara dibakar.  

Bahan utama makanan tradisional Dayak adalah nasi (bari), ikan (lauk), dan 

sup sayur (juhu). Nasi dimasak secara khusus untuk keperluan upacara seperti pesta 

panen (tugal). Beras yang dimasak adalah beras yang baru dipanen. Nasi dimasak 

pada panci di atas sokongan batu yang dibakar di api untuk upacara. Ada 3 buah 

batu: dua yang besar satu yang kecil. Dua batu besar berdiri pada sisi perapian dan 

menyokong panci, batu kecil bersandar pada salah satu batu besar dan padanya 

diletakkan sebuah kawit (tempat makanan bagi roh yang baikterbuat dari daun 

pisang berlapis enam yang digulung dan diikat dengan serat tanaman yang tidak 

diputar tapi hanya saling diselipkan kedua ujungnya, gulungan itu berisi telur, ikan 

dan nasi. Untuk menangkal roh-roh jahat di atas batu kecil itu juga disandarkan 

sebatang bambu bertiras berisi minuman.  

Makanan untuk perjamuan pesta disiapkan secara khusus bagi kaum lelaki 

tua yang berani berupa beras dilipat dalam daun pisang, dijadikan delapan 

bungkusan Panjang yang datar digulung dan dimasak. Delapan buah gulungan itu 

dikaitkan dengan tali lalu diberikan 

Peralatan makan kuno orang Dayak juga sangat sederhana. Sendok untuk 

mengambil makanan terbuat dari labu kecil atau senduk bangu (sendok yang terbuat 

dari tempurung kelapa). Sedangkan cara makan orang Dayak dengan menggunakan 

tangan, untuk makan yang berkuah (juhu) setelah nasi habis sisa kuah tersebut 

diseruput langsung dari piringnya. Peralatan makan modern saat ini juga sudah 

banyak digunakan oleh orang-orang Dayak terutama di perkotaan.  
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Dalam budaya Dayak ada beberapa jenis hewan yang pantang untuk dimakan, 

yaitu: rusa, monyet, ular dan burung tingang, karena menurut orang Dayak roh 

orang yang meninggal masih lama tinggal di bumi dan mungkin sekali pindah ke 

binatang-binatang tersebut. Jenis-jenis burung dan ular berkepala merah yang 

khusus memberi pertanda dari dewa bagi mereka tidak pernah dimakan dan tidak 

boleh dibunuh oleh pihak lainpun.  

Orang Dayak juga mengenal makanan sejati bagi para dewa dan roh yaitu 

Ayam, babi dan telur. Pada upacara yang sederhana babi kecil yang muda dan anak-

anak ayam khusus dibunuh untuk para dewa dan roh. Binatang yang lebih besar 

digunakan untuk pesta besar seperti pesta tugal (panen). Terkecuali anak ayam, 

makanan yang diberikan untuk persembahan hanya sedikit diletakkan dalam kawit 

berupa sepotong daging, ikan, ayam, jagung atau nasi. Perlengkapan makanan dan 

peralatan upacara pemberian nama bayi, bentuk nasi ketan disajikan dalam bentuk 

tumpeng sudah dipengaruhi budaya jawa.  

Banyak hal yang menarik perhatian, salah satunya hampir tidak ada ditemui 

suku Dayak yang “obesitas” atau kegemukan dan banyak ditemui yang berumur 

Panjang tapi masih kuat bekerja mungkin ini ada hubungannya dengan pola makan 

dan cara hidup suku Dayak. Suku Dayak sangat suka makan ikan hasil pancingan 

di sungai bahkan budaya memancing disungai sangat kental kadang sampai tengah 

malam memancingnya. Kemudian hasil pancingan berupa ikan hanya direbus, 

dibakar, atau diasap bumbu yang digunakan pun hanya garam, kunyit, cabe, dan 

bumbu alami yang lain, tidak banyak menggunakan bumbu berlemak tinggi. 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



38 
 

 
 

Selanjutnya sayuran hanya dimasak bening saja dan sangat menghindari makanan 

yang berkaleng ini adalah pola makan kebiasaan suku Dayak secara umum.  

2.5.3 Pahuni 

Pahuni ialah suatu tradisi dalam suku Dayak bahwa apabila menolak makanan 

yang telah dengan tulus ditawarkan untuk disantap, khususnya nasi goreng dan 

makanan yang terbuat dari ketan, maka aka nada resikonya. Resiko berupa 

malapetaka, baik ringan maupun berat, bahkan bisa membawa kematian. Apabila 

terpaksa harus menolak, demi menetralisir situasi, mereka akan menyentuh tempat 

atau piring di mana makanan diletakkan sambal bergumam mengucapkan kata 

singkat “sapulun”. Dengan demikian penolakan tersebut telah dianggap sah dan 

terbebas dari resiko kepuhunan. Selain dengan cara itu, untuk menetralisir dapat 

pula dengan cara menjumput sedikit makanan yang ditawarkan tersebut sedikit, 

sambal bergumam “puse-puse”. 

Mereka juga senang dengan makanan yang masih mentah seperti sayur-sayuran 

hutan yang berasal dari pohon nibung atau banding (teras dala). Begitu pula dengan 

daun pakis, atau labu hutan yang memang tersedia banyak di hutan, soal beras tak 

terlalu perlu bagi mereka. Makanan utama mereka adalah umbi dan umbut-umbutan 

hutan, ditambah dengan daging buruan yang mereka temukan. Untuk daging ini pun 

jarang mereka masak. Jika ada binatang buruan yang didapat mereka lebih suka 

menjemur daging-daging tersebut di matahari panas sehingga menjadi daging asin 

atau dendeng.  
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2.6 Sejarah Budaya Sampit, Kotawaringin Timur  

2.6.1 Sejarah singkat Kotawaringin Timur (Kotim) 

Sejarah historis Kotim tidak terlepas dari Pemerintahan Majapahit dan 

masuknya agama Islam mulai tahun 1620 pada waktu pantai Kalimantan Tengah 

bagian selatan dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada tahun 1679 kerajaan Banjar 

menduduki kerajaan Kotawaringin meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah 

termasuk Sampit, Mendawai dan Kuala Pembuang. 

Sejak perjanjian VOC dan Sultan Banjar Kotawaringin Timur dikuasai oleh 

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1917 Kotawaringin Timur merupakan 

satu wilayah Pemerintahan Onder Afdelling Sampit, setingkat kedewanan dengan 

kepala pemerintah Controleur. Onder Afdelling Sampit lebih dipusatkan pada 

kegiatan perdagangan dan industri, terbukti dengan adanya peninggalan sejarah 

yakni Kawasan pelabuhan Sampit dan PT. Inhutani III yang dikenal dengan nama 

N.V. Bruinzell serta Remilling bergerak dibidang Pertanian.  

Pada masa penjajahan Jepang (1942), Pemerintah Onder Afdelling Sampit 

dikepalai oleh Sunken Kanriken dan Guncon. Dalam perang Asia Timur Raya, 

Jepang kalah dari Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 

tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pada tanggal 24 Agustus melalui Radio Borneo 

Simbun di Banjarmasin dan Kandangan disiarkan berita tentang Proklamasi dan 

pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan.  

Setelah beberapa kali berganti pemerintahan dan pemerintahan Jepang, 

sempat juga dikuasai oleh pemerintah Belanda/NICA, dan pada tanggal 29 

Nopember 1945 pemerintah RI wilayah Sampit diresmikan dalam suatu upacara 
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bendera. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1950 pemerintah RI wilayah Sampit 

diterima ke dalam NKRI sebagai daerah “Swapradja Kotawaringin”  

2.6.2 Tofografi 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Tofografi yang bervariasi, 

pada ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar 

merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah 

memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi 

yang berbukit. Jenis tanah yang mendominasi wilayah ini adalah tanah jenis 

podsolik merah kuning, walaupun ada beberapa bagian juga ditemui jenis tanah 

lainnya seperti alluvial, organosol, litisol, dan lain-lain.   

2.6.3 Gambaran umum penduduk Sampit  

Berdasarkan data BPS Kotawaringin Timur (2015), penduduk Sampit 

berjumlah 149.365 dengan rincian 82.981 penduduk di bawah administrasi 

Kecamatan Mentawa Baru atau Ketapang, 10.339 penduduk di bawah administrasi 

Seranau atau Mentaya Seberang, 56.045 penduduk di bawah wilayah administrasi 

Baamang.  

Penduduk-penduduk tersebut, dilihat dari segi Pendidikan, mengenyam 

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lebih baik dibandingkan daerah lain di 

Kabupaten ini. Banyak sekali Lembaga Pendidikan di kota Sampit. Di pusat ibukota 

kabupaten terdapat Sekolah Menengah Atas, 21 Sekolah Menengah Pertama dan 78 

Sekolah Dasar. Selain itu terdapat 6 Perguruan tinggi: Universitas Darwan Ali, 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit, sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring 

Hurung Sampit, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah 
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Sampit, Akademi Kebidanan Muhammadiyah, dam Akademi Keperawatan 

Kotawaringin Timur. Kehadiran sekolah-sekolah ini membuat warga kota ini dapat 

mengenyam Pendidikan dengan lebih baik.  

Sementara itu, dilihat dari sisi ekonomi, geliat ekonomi penduduk kota 

Sampit memang terlihat lebih hidup. Dalam beberapa tahun terakhir ini berdiri hotel 

berbintang, mall, dealer-dealer mobil dan rumah-rumah makan yang representatif. 

Ekonomi masyarakat bergerak karena dorongan berbagai sector, antara lain 

pertanian, kelautan, perkebunan, dan perikanan. Pada sektor perkebunan, 

masyarakat Sampit sebagian terserap pada perkebunan Sawit milik beberapa 

perusahaan di luar wilayah kota Sampit, antara lain di wilayah Cempaga dan 

Cempaga Hulu.  

Sebagian lagi mengelola dan menangani perkebunan karet yang secara tradisi 

sudah mereka tekuni sejak beberapa generasi terdahulu. Lebih dari itu, di Sampit 

sekarang ini terdapat perusahaan pengolahan karet, yaitu PT Sampit, yang sudah 

ada sejak tahun 1950-an. Perusahaan ini mengolah karet dan menyiapkannya untuk 

ekspor ke luar negeri, telah menyerap banyak sekali tenaga kerja, baik sektor 

pengolahan maupun administrasi dan transportasi.  

Sektor lain yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertambangan, 

industri pengolahan, bangunan, perdagangan, rumah makan, angkutan, komunikasi, 

keuangan, asuransi, dan jasa. Selain itu, cukup banyak juga warga Sampit yang 

bekerja di sektor formal pegawai negeri; baik sebagai guru atau pekerjaan kantoran.  

 Agama yang di anut penduduk kota Sampit, presentasi yang beragama Islam 

lebih banyak dibandingkan agama lain, diikuti agama Protestan, Katolik, Hindu, 
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Budha, dan penganut kepercayaan Konghucu. Sementara dari sisi suku, penduduk 

Sampit terdiri dari berbagai suku. Data sensus penduduk tahun 2000 yang dikutip 

Yogaswara (2012), menyebutkan penduduk Kotawaringin Timur terdiri dari suku: 

Dayak, Banjar, Bugis, Cina, Jawa, madura, Sunda, dan lain- lain, dan yang 

terbanyak adalah suku Dayak (53%).  

 Dayak merupakan suku dominan di Kotawaringin Timur dan Dayak yang 

tinggal di Sampit adalah Dayak Sampit. Di pusat kota ini jumlah mereka 

diperkirakan 21%. Penamaan Dayak Sampit merujuk kepada nama geografi 

wilayah pemukiman mereka, yaitu daerah Sampit. Mereka inilah penghuni awal 

daerah ini.  

Orang Dayak di Sampit ini adalah dari kelompok Ngaju. Kelompok Ngaju 

merupakan kelompok terbesar di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu tokoh 

Dayak Ngaju yang terkenal adalah Tjilik Riwut. Beliau merupakan Gubernur 

Kalimantan Tengah, dan pernah menjadi Bupati di Sampit.  

Selain istilah Dayak Sampit, juga dikenal dengan istilah Dayak Pesisir. Dayak 

pesisir maksudnya adalah kelompok orang Dayak yang tinggal dikota pesisir sungai 

(laut). Dayak pesisir ini beragama Islam. Selain itu, untuk menyebut yang bukan 

beragama Islam dikenal istilah Dayak Pedalaman.  

Orang Dayak bekerja diberbagai sektor, sektor perkebunan dan pegawai 

negeri. Tidak diperoleh informasi tentang orang Dayak yang menjadi pedagang 

skala besar di Sampit. Selain itu, ada juga orang Dayak yang menjadi petani dan 

nelayan dan ada juga yang berperan dibidang politik dengan menjadi anggota 

DPRD (Darmadi, Yusriadi & Maulana, 2017).  
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2.6.4 Pola Hidup Sehari-Hari 

Pola hidup sehari-hari orang Dayak di Kalimantan Tengah dimulai dengan 

mata pencaharian mereka. Sebagai mata pencaharian pokok suku Dayak 

Kalimantan Tengah adalah Bertani pada ladang. Sistem pertanian pada ladang 

adalah suatu cara bercocok tanam yang berpindah-pindah tempat. Sebagai usaha 

tambahan atau usaha sampingan mereka adalah mengusahakan hasil hutan dan 

berkebun karet (Hikaru, 2011).  

Apabila diamati, pola pencaharian hidup orang Dayak umumnya tergantung 

pada alam. Sebagai contoh, apabila musim kemarau tiba, hampir seluruh penduduk 

turun mencari ikan di danau-danau dan di sungai-sungai. Secara praktis pada masa 

ini perkebunan karet tidak digarap atau diusahakan.  

Selesai musim kemarau mereka mulai menyadap karet atau mencari hasil 

hasil hutan yang lain lagi. Bila musim hujan tiba mereka tidak menyadap karet lagi, 

tetapi mengerjakan pekerjaan lain, misalnya anyam-menganyam atau membuat 

barang-barang kerajinan tangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa mata pencaharian 

orang Dayak bergantung pada alam atau musim. 

Suatu suku bangsa yang masih memegang teguh adat-istiadat mereka seperti 

orang Dayak di kalimantan Tengah, tidak mengherankan jika pola mata 

pencaharian mereka bergantung pada alam. Sebab bagi suku bangsa yang masih 

memegang adat atau dipengaruhi benar oleh adat beranggapan bahwa hidup ini 

tergantung pada alam, sehingga keseimbangan alam (kosmos) ini harus dijaga. 

Apabila keseimbangan alam tersebut terganggunya kehidupan manusia. Maka perlu 

segera diadakan upacar untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Sebagai 
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salah satu akibat terikatnya mereka pada adat, maka pola hidup mereka sehari-hari 

berorientasi ke masa depan. 

Hanya saja masa depan mereka adalah apabila segala adat dan upacara adat 

dapat dilangsungkan, itulah keputusan yang mereka tuju. Dirasakan adanya suatu 

keputusan dam kebahagiaan apabila orang tua mereka yang telah meninggal sudah 

dilaksanakan upacara kematiannya yang sering dikenal dengan tiwah, ijambe, wara 

dala dan sebagainya seperti diketahui upacara semacam itu memakan biaya yang 

tidak sedikit. Tapi demi untuk rasa kepuasan dan kebahagiaan serta bakti terhadap 

orang tua, maka upacara ini sedapat mungkin harus diselenggarakan tanpa 

memperdulikan bagaimana hari esok yang lebih panjang lagi. 

Pada masa sekarang perwujudan dari pengaruh pola hidup sehari-hari terlihat 

apabila ada peristiwa-peristiwa istimewa dalam daur hidup dalam (life-cycle) pasti 

dilaksanakan pesta, baik peristiwa itu berupa kelahiran, baptisan, perkawinan, atau 

kematian selalu diadakan pesta. 

Dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehari-hari orang Dayak Kalimantan Tengah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola hidup mereka tergantung pada alam atau musim. 

2. Pola hidup mereka berorientasi pada masa depan. 

3. Tumpuan masa depan mereka diletakkan pada anak-anak mereka untuk 

melanjukan adat kebiasaan mereka. 

4. Pola-hidup musiman 

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pola hidup suku Dayak sangat 

dimanjakan oleh alam lingkungan tempat mereka hidup. Alam telah menyediakan 
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segala-galanya. Manusia tinggal menyesuaikan diri dengan keadaan untuk memetik 

hadil bagi hidup mereka. Jadi pola hidup musiman pada orang Dayak di Kalimantan 

Tengah juga tergantung pada permintaan pasar dan kebutuhan. Bila harga karet 

sedang melonjak naik, maka seluruh penduduk menyadap karet atau mengusahakan 

karet. Jika harga kayu meningkat, maka seluruh penduduk mengusahakan kayu. 

Jikalau rotan sedang melonjak harganya maka seluruh kebon rotan diambil 

hasilnya. 

Sebaliknya bila harga barang-barang tidak memuaskan atau dianggap tidak 

memenuhi kebutuhan mereka, maka pekerjaan itu ditunda dahulu. Mereka beralih 

ke pekerjaan lainnya yang dapat memberi hasil yang memuaskan mereka. Akhirnya 

apabila harta mereka berhenti dahulu. Didalam pesta ini sering dihabiskan segala 

harta yang dikumpulkan bertahun-tahun itu. Memang bila dilihat dari sudut kaca 

mata ekonomi pada masa kini, tindakan tersebut adalah tidak ekonomis. Namun 

sesuatu nilai dari pandangan hidup manusia tidak dapat diteropong dari sudut 

ekonomi saja. 

2.7 Keaslian Penelitian 

Bagian ini berisikan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang memiliki 

variabel yang berhubungan dengan studi yang akan dilakukan, yaitu ketidakpatuhan 

diet pada pasien DM. Terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) penelitian 

diidentifikasi dengan metode pemilahan jurnal berdasarkan judul, penulis, desain, 

variabel dan hasil. Perbedaan penelitian-penelitian ini jika dibandingkan dengan 

penelitian saat ini adalah beberapa dari studi ini menggunakan desain kuantitatif. 

Perbedaan lainnya adalah pada penelitian-penelitian ini tidak sepenuhnya 
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menganalisa mengenai ketidakpatuhan diet, namun ada juga variabel lainnya 

diantaranya: sikap, ketidakpatuhan terhadap keseluruhan perawatan diri 

(monitoring glukosa darah, diet, perawatan kaki dan aktifitas fisik) dan medikasi, 

pendekatan teori HAPA, pengetahuan dan persepsi diet, hambatan diet, kualitas 

hidup, kepuasan perawatan, motivasi, dukungan keluarga dan HBA1C.  

Beberapa penelitian lain dalam kedua puluh satu jurnal ini menunjukkan 

adanya kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai 

ketidakpatuhan diet, namun dilakukan pada masyarakat dengan persepektif budaya 

yang berbeda karena berasal dari negara yang berbeda, sementara penelitian yang 

akan dilakukan memfokuskan pengalaman ketidakpatuhan pasien DM dengan 

melihat berbagai faktor yang mempengaruhinya terutama faktor individu dan 

kebudayaan yang diyakini oleh masyarakat Dayak Sampit, Kalimantan Tengah. 

Identifikasi Jurnal-jurnal kedua puluh satu jurnal tersebut diuraikan pada tabel di 

bawah ini.  
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

1 Self Reported 
adherence to diet 
and preferences 
towards type of 
meal plan in 
patient with type 2 
diabetes mellitus 

(Ponzo, Rosato & 
Tarsia, 2017) 

Cross Sectional  Sikap Pasien,  
 Dm Type 2 

Faktor sosial budaya/individu dapat mempengaruhi sikap 
dan preferensi Pasien DM Type 2 dalam menjalani diet.  

2 Non adherence to 
self care practices 
& medication and 
health related 
quality of life 
among patients 
with Type 2 
diabetes 

(Saleh, Mumu & 
Ara, 2014) 

Cross Sectional Ketidakpatuhan 
terhadap 
perawatan diri 
(monitoring 
glukosa darah, 
diet, perawatan 
kaki, aktifitas 
fisik,merokok) 
dan medikasi. 
Kualitas 
kesehatan  

Terhadap hubungan yang signifikan antara ketidakpatuhan 
terhadap perawatan kaki dengan mobilisasi, perawatan diri 
dengan aktifitas biasa, juga terdapat hubungan antara 
ketidakpatuhan terhadap aktivitas fisik dan mobilisasi yang 
buruk, antara perawatan diri, aktivitas biasa, nyeri dengan 
ansietas, ketidakpatuhan diet dikaitkan dengan mobilisasi 
yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa pasien yang memiliki 
ketidakpatuhan juga memiliki kualitas hidup yang rendah.    

3 Penerapan 
“Health Action 
Process 
Approach” untuk 
meningkatkan 
kepatuhan Diet 
Penderita DM 
Tipe 2 

(Kusnanto, 
Kurnia & Prasetia,  
2015) 

Quasy 
eksperiment 

Health Action 
Process 
Approach, Self 
efficacy, 
kepatuhan diet, 
dan kadar gula 
darah  
 
 
 

Pelaksanaan HAPA dapat meningkatkan kepatuhan diet 
penderita diabetes mellitus tipe 2. Penelitan selanjutnya 
diharapkan melibatkan responden dalam jumlah besar dan 
mengukur seluruh variable yang terkandung dalam teori 
HAPA 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.5 Keaslian Penelitian 
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

4 Factor 
influencing 
adherence to 
dietary 
guidelines: a 
qualitative study 
on the 
experiences of 
patients with type 
2 Diabetes 
attending a clinic 
in Cape Town 

(Ebrahim, Villiers 
and Ahmed, 2014) 

Qualitative 
Study 
menggunakan 
wawancara 
semi 
terstruktur 

Pengalaman 
pasien Diabetes 
Tipe 2 , 
Kepatuhan Diet  

Faktor utama yang mempengaruhi diet pada tingkat individu 
adalah : motivasi, pengetahuan individu, persepsi moderasi, 
tanggung jawab pribadi, konsep rasa dan adanya godaan 
makanan, pada kelompok kecil (keluarga dan teman) 
hubungan keluarga dengan pasien diidentifikasi sebagai 
sistem pendukung utama yang digunakan untuk mengelola 
diabetes.  Ditingkat komunitas dan kebijakan, budaya dan 
biaya makanan diidentifikasi sebagai faktor kunci yang 
berpengaruh sehubungan dengan kepatuhan terhadap 
pedoman perawatan nutrisi.  

5 Knowledge and 
Perceptions about 
diet and physical 
activity among Sri 
Lankan adults 
with diabetes 
mellitus : a 
qualitative study  

(Ranasinghe, 
Pigera &Ishara, 
2015) 

Qualitative 
Study 
menggunakan 
FGD dan 
wawancara 
verbatim  

Pengetahuan dan 
Persepsi tentang 
Diet dan 
Aktivitas Fisik 
Pasien DM  

Semua pasien menyadari pentingnya diet dalam manajemen 
DM, namun sebagian besar mengalami kesulitan menyatukan 
pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan mereka yang 
sebagian besar diakibatkan keadaan sosial. Mayoritas dari 
mereka menggambarkan adanya daftar makanan yang “baik” 
dan “buruk” untuk penderita DM, adanya makanan yang 
harus dhindari sepenuhnya. Mereka juga menyadari bahwa 
aktivitas fisik penting, namun belum ada kejelasan tentang 
jenis, durasi, waktu, dan frekuensi aktivitas fisik. Dapat 
disimpulkan bahwa meskipun mereka memahami pentingnya 
kontrol pola makan dan aktivitas fisik dalam manajemen DM 
namun kepatuhan terhadap praktiknya buruk diakibatkan 
karena kurang jelasnya informasi dan ditambah adanya mitos 
yang berkaitan dengan diet, diantaranya dari profesional 
perawatan kesehatan.  
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

6 Challenges to 
Healthy Eating 
Practices A 
Qualitative Study 
of Non-Hispanic 
Black Men Living 
with Diabetes  

(Lee, Wilig & 
Agne, 2016) 

Qualitative 
study 

Perilaku diet, 
Persepsi 
Hambatan untuk 
menjalani diet 

Partisipan menyatakan bahwa perilaku diet tidak selalu 
berhubungan dengan rasa lapar, faktor internal termasuk 
kebiasaan, respon terhadap emosi, dan faktor external 
meliputi pesan media, regimen terapi dan jam kerja. 
Hambatan dalam melakukan diet meliputi: kesulitan untuk 
mengubah kebiasaan, keterbatasan ketersediaan makanan 
sehat di rumah dan toko yang menyediakan di sekitar rumah, 
persepsi kurangnya komunikasi dengan tenaga kesehatan 
professional.  

7 Relationship of 
the adherence to 
the Mediterranean 
with helath-
related quality of 
life and treatment 
satisfaction in 
patients with type 
2 diabetes mellitus 

(Alcubierre, 
Valls, Rubinat & 
Traveset, 2016) 

A post-hoc 
analysis a 
cross-sectional 
study  

Kepatuhan diet 
Mediteranean , 
kualitas hidup, 
kepuasan 
perawatan  

Kepatuhan diet Mediteranean tidak menunjukan hubungan 
yang signifikan dengan kualitas hidup pada skor 
keseluruhan,namun beberapa aspek dari diet yang 
menunjukkan kaitan dengan kualitas hidup seperti : 
perjalanan, kepercayaan diri, kebebasan untuk makan dan 
minum. Sedangkan untuk kepuasan perawatan memiliki 
hubungan yang semuanya positive dari hasil pengukuran.  
Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan diet mediteranian pada 
pasien DM Tipe 2 memiliki hubungan yang signifikan dengan 
kepuasan perawatan dan pada beberapa dimensi kualitas 
hidup walaupun tidak secara keseluruhan 

8 Diatery Pattern of 
self care among 
Asian and 
Caucasian 
diabetic patients  

(Meetoo, 2004) Qualitative 
study dengan 
wawancara 
semi terstruktur 
dan eksplorasi 
kegiatan 
perawatan diri 
selama 7 hari 
 

Perawatan diri: 
pola diet  

Dari hasil wawancara dan pengamatan ditemukan bahwa 
sebagian besar peserta berada pada kepatuhan pola diet yang 
sedang/cukup dan kepatuhan pola diet yang rendah/sangat 
fleksibel. sehingga penting bagi profesional perawatan 
kesehatan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang promosi 
perawatan diri: pola diet  
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

9 Support systems 
for and barriers 
to diabetes 
management in 
South Asians and 
white in the UK  

(Singh, Cinnirella 
and Bradley, 
2012) 

Qualitative 
study dengan 
wawancara 
semi 
terstruktur 
menggunakan 
analisis 
interpretasi 
Phenomenologi 

Sistem dukungan 
dan hambatan 
manajemen 
Diabetes 

Untuk responden Asia Selatan, dua hambatan utama untuk 
manajemen diabetes adalah manajemen diet dan stigma 
sosial. Sedangkan dukungan keluarga merupakan sistem 
pendukung yang kuat ditambah dengan adanya dampak 
agama (kekuatan penyembuhan melalui doa).  
Pada kelompok kulit putih di UK, mengikuti rekomendasi diet 
juga merupakan tantangan yang paling sulit untuk manajemen 
diabetes. Sedangkan sistem pendukung yang paling efektif 
menurut kelompok kulit putih adalah tim perawatan diabetes 
di Rumah Sakit.  

10 Pengalaman 
Ketidakpatuhan 
Pasien terhadap 
Penatalaksanaan 
Diabetes Mellitus  

(Purba, Sitorus 
and Afiyanti, 
2008) 

Qualitative 
Study : Studi 
Fenomenologi 

Ketidakpatuhan, 
penatalaksanaan 
Diabetes Mellitus 

Terdapat tujuh tema ketidakpatuhan : makanan diet yang tidak 
menyenangkan, tidak memahami manfaat diet menyebabkan 
ketidakpatuhan, tidak memahami manfaat latihan fisik untuk 
penatalaksanaan DM, alasan usia sudah lanjut, keterbatasan 
fisik untuk melakukan latihan fisik, pemahaman keliru 
tentang manfaat obat,gagal mematuhi minum obat karena 
alasan ekonomi.  

11 “I’ve made this 
my lifestyle now”: 
a prospective 
kualitatife study 
of motivation for 
lifestyle change 
among people 
newly diagnosed 
type two diabetes 
mellitus  
 
 

(Sebire 
,Toumpakari, 
Turner & Cooper 
2018) 

Qualitative 
Study : Studi 
Fenomenologi 
menggunakan 
wawancara 
semi terstruktur 

Motivasi 
perubahan gaya 
hidup: aktivitas 
fisik dan perilaku 
diet 

Motivasi untuk perubahan gaya hidup: akitivitas fisik dan diet 
adalah kompleks dan relative rendah terutama dalam tekad 
diri. Untuk meningkatkan pencapaian pemberdayaan pasien 
dalam perencanaan perawatan kesehatan secara nasional, 
petugas kesehatan sebaiknya mempertimbangkan kualitas 
pemberian motivasi terhadap pasien, tidak hanya dari segi 
kuantitas 
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

12 Understanding 
experiences of 
paticipating in a 
weight loss 
lifestyle 
intervention trial: 
a qualitative study 
evaluations of 
South Asians at 
high risk f 
diabetes  

(Morrison, 
Douglas, Bhopal 
& Sheikh, 2014) 

Qualitative 
study: 
menggunakan 
wawancara 
narative  

Pengalaman dan 
alasan partisipan 
menjalani 
perubahan gaya 
hidup : perilaku 
diet Diabetes 

Banyak partisipan termotivasi untuk mengikuti diet karena: 
mengetahui riwayat di dalam keluarganya dengan diabetes 
dan keinginan untuk memahami diabetes sehubungan dengan 
resiko yang dapat terjadi pada dirinya dan keluarganya. 
Adaptasi terhadap pilihan makanan telah disediakan oleh 
partisipan, walaupun lingkungan sosial dan keyakinan yang 
berkaitan dengan kepercayaan (agama) menjadi faktor 
penghambat yang paling besar terhadap keputusan untuk 
mengikuti diet. Namun meskipun partisipan telah 
mendapatkan informasi dari ahli gizi tentang keuntungan diet 
dan mereka memiliki ketertarikan yang kuat untuk 
mengikutinya namun mereka tetap harus berusahan untuk 
mengkombinasikan diet dan aktivitas fisik dalam kehidupan 
mereka sehari-hari.  Perlu dipertimbangkan untuk 
memberikan intervensi penguatan dan support perubahan 
gaya hidup dengan menggunakan pendekatan komunitas.   

13 Determinan 
ketidakpatuhan 
diet penderita 
Diabetes Mellitus 
Tipe 2 di wilayah 
kerja Puskesmas 
Srondol Kota 
Semarang  

(Al Tera, 2011) Studi 
Kualitatif: 
deskriptif 
dengan metode 
snowball 
sampling 

Ketidakpatuhan 
penatalaksanaan 
diet penderita 
Diabetes Mellitus 
Tipe 2 

Faktor predisposisi ketidakpatuhan diet: kurang pengetahuan 
mengenai diet, kurang kepercayaan terhadap efektifitas diet, 
dan persepsi yang salah terhadap keseriusan penyakit. Faktor 
pemungkin: kurang ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas 
edukasi dan konseling gizi, faktor penguat:anjuran teman untk 
mengkonsumsi berbagai macam makanan fungsional, 
kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya dukungan 
edukasi dan konseling dari petugas kesehatan. 
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

14 Adherence to and 
Factors 
associated with 
self-care 
behaviours in 
Type 2 Diabetes 
patiens in Ghana  

(Mogre, Abanga, 
Tzelepis, Jhonson 
& Paul 2017) 

Cross sectional 
survey 

Kepatuhan diet 
(umum dan 
khusus), latihan 
fisik, self 
monitoring of 
blood glucose 
(SMBG), dan 
perawatan kaki.  

Kepatuhan terhadap diet, latihan fisik, SMBG, dan perawatan 
kaki cenderung rendah. Pasien dengan pengetahuan yang 
rendah dan perempuan membutuhkan tambahan suport untuk 
meningkatkan kepatuhan terhadap perilaku perawatan diri di 
populasi ini  

15 Perceived 
Barriers to 
recommended 
dietary adherence 
in patients with 
type 2 diabetes in 
Iran  

(Halali,Mahdavi 
&Mobaserri, 
2016) 

Observational 
cross sectional 
study  

Kepatuhan diet, 
faktor 
penghambat 
perilaku diet  

Terdapat 7 faktor penghambat: faktor situasi/kesulitan 
menolak godaan, stres berhubungan dengan gangguan 
makan/biaya, , kesulitan dengan perencanaan makanan dan 
snack,kebingungan, hubungan dengan pekerjaan, porsi kecil, 
kekurangan dukungan keluarga/rasa yang tidak enak,  

16 A Qualitative 
Study to Explore 
the Perceptions 
and Behavior of 
Patients Towards 
Diabetes 
Management with 
Physical 
Disability  

(Gillani, 
Sulaiman, Abdul 
& Saad, 2017) 

Studi Kualitatif Persepsi dan 
Perilaku, 
Manajemen 
Diabetes dengan 
Physical 
Disability 

Saat ditanyakan metode apakah yang lebih disukai untuk 
perekaman tes glukosa darah, beberapa partisipan dari 
golongan ekonomi yang rendah dan juga mereka yang 
memiliki status bercerai atau janda menolak untuk 
mengadopsi tes dengan metode telemonitoring dan memilih 
cara manual. Ada berbagai tanggapan/alasan tentang 
hambatan yang dihadapi untuk mengontrol diet/kalori. Pasien 
dengan status ekonomi tinggi, usia 35-50 tahun dengan 
riwayat diabetes 5-10 tahun dipengaruhi oleh pengobatan 
alternative. Disimpulkan bahwa pasien dengan Physical 
Disability membutuhkan perawatan yang luas dan efektive 
untuk mengontrol metabolism glukosa.  
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

17 Patients 
perspective of 
disease and 
medication 
adherence for 
type 2 diabetes in 
an urban area in 
Bangladesh: a 
qualitative study  

(Islam, Biwas, 
Bhuiyan, Mustafa, 
Islam,  2017) 

Studi kualitatif Pengetahuan, 
Persepsi, 
Kepatuhan 
pengobatan 

Meskipun sebagian besar pasien menunjukkan pengetahuan 
yang substantive tentang diabetes dan konsekuensinya, 
mereka juga melaporkan kesalahanpahaman tentang penyakit 
ini. Pengetahuan tentang obat diabetes, penggunaan yang 
tepat dan efek samping agak buruk. Responden juga 
melaporkan ketidakpatuhan terhadap diet dan aktivitas fisik. 
Pengetahuan dan persepsi tentang diabetes adalah factor 
kunci yang menentukan kepatuhan terhadap pengobatan dan 
manajemen diabetes.  

18 Perceived impact 
of Napalese food 
and food culture 
in Diabetes 

(Sapkota, Brien, 
Gwynn,  Flood & 
Aslani, 2017) 

Studi kualitatif      Nepalese, Diet 
management, 
Food culture, 
perceptions, 
behavior 

Diet diakui sebagai penyebab dan pengobatan utama 
modalitas pada diabetes. Selain dari dokter, partisipan di 
Nepal memperoleh sejumlah besar informasi dari komunitas. 
Persepsi pembatasan diet dirasakan menciptakan 
ketidaknyamanan social dan emosional kepada pasien. 
Kebanyakan partisipan merasakan budaya makanan Nepal 
sebagai penghalang manajemen diet yang efektif. Makanan 
tinggi karbohidrat, pilihan makanan terbatas, dan metode 
penyajian makanan diidentifikasi sebagai penghalang, 
khususnya di Nepal. 

19 Dukungan 
Keluarga 
meningkatkan 
Kepatuhan Diet 
Pasien Diabetes 
Mellitus di Ruang 
Rawat Inap RS 
Baptis Kediri 
 
 

(Susanti and 
Sulistyarini, 
2013) 

Cross Sectional Dukungan 
Keluarga, 
Kepatuhan Diet 

Dukungan keluarga meningkatkan kepatuhan diet pasien DM 
di RS Baptis Kediri 
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No Judul Penulis Desain Variabel Hasil 

20  Model Self care 
Management-
Holistic 
Psychospritual 
Care terhadap 
Kemandirian, 
Glukosa Darah, 
dan HbA1C 
Penderita 
Diabetes Mellitus 
Tipe 2  

(Kusnanto, 2012)     Quasy 
Eksperiment 

Self care 
management, 
kemandirian, 
glukosa darah. 
HbA1C 

Hasil menunjukkan adanya perkembangan kemandirian, 
penurunan kadar glukosa darah 2 jam sebelum dan setelah 
makan, dan penurunan kadar HbA1c setelah perlakuan.  

21 Self Management 
Intervention 
sebagai Upaya 
Peningkatan 
Kepatuhan Pada 
Penderita DM 

(Kholifah, 2014) Quasy 
Eksperiment 
Non 
Randomized 
pretest-posttest 

Self Management 
Intervention, 
kepatuhan  

Self management intervention dapat meningkatkan 
pengetahuan, pengembangan keterampilan pemecahan 
masalah, dan meningkatkan self efficacy penderita. Self 
management dilakukan setelah penderita DM memahami 
penyakit dan menyadari pentingnya perawatan diri. Perawat 
komunitas diharapkan dapat menerapkan strategi intervensi 
keperawatan self management agar kepatuhan penderita 
diabetes dalam perawatan rumah dapat ditingkatkan.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  3.1  Desain Penelitian. 

Penelitian tentang pengalaman ketidakpatuhan diet pasien DM ini 

menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang 

bertujuan untuk mempelajari, mengembangkan atau menemukan pengetahuan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah dalam memberikan makna atau 

menginterpretasikan berdasarkan beberapa hal yang berarti bagi manusia 

(Cresswell, 2007).  

Fenomena adalah kejadian mental/peristiwa mental/aktivitas mental yang 

dialami partisipan/subjek penelitian. Fenomena itu adalah bagian dari 

pengalaman hidup partisipan/subjek penelitian. Fenomenologi adalah penelitian 

tentang pengalaman (manusia) yang bersifat subjektif (Kahija, 2017). Penelitian 

ini bermaksud untuk memahami fenomena yang sesungguhnya terjadi pada 

pasien DM masyarakat Dayak Sampit yang tidak mematuhi diet yang seharusnya 

dijalani. Penelitian fenomenologi ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

deskriptif, dimana penelitian ini ingin mendeskripsikan/menggambarkan 

bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya dalam menjalani 

diet DM.  

3.2  Rekruitmen Partisipan. 

Penelitian ini dilakukan pada social situation: Poliklinik DM RSUD dr. 

Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah Pasien DM yang terdata di Poliklinik DM 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



56 
 
 
 

 

RSUD dr. Murjani Sampit dan aktivitas yang diteliti adalah pengalaman diet pada 

pasien DM.  

Partisipan dalam penelitian ini dipilih dari pasien yang terdata berobat 

secara rutin di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit dengan kriteria inklusi 

sebagai berikut:  

1. Pasien DM Type 2 yang terdata di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit  

2. Kepatuhan yang rendah dalam diet yang  atau glikemik kontrol yang kurang 

baik dalam 3 bulan terakhir.  

Kepatuhan diet diukur menggunakan kuosioner Diabetes Self Care 

Behaviour (DSBC) dari Ouyang et al., (2015) untuk mengukur kepatuhan 

diet sebagai screening partisipan. Kuosioner ini terdiri dari tujuh pertanyaan 

dengan pilihan penilaian: “tidak pernah”, “jarang”, “kadang-kadang”, 

“sering” dan “selalu”. Penilaian kepatuhan yang rendah ditentukan jika 

jawaban partisipan lebih banyak memilih “tidak pernah/jarang/kadang-

kadang”, sedangkan kepatuhan yang tinggi jika partisipan lebih banyak 

memilih “sering/selalu”.  

 Glikemik kontrol dilihat berdasarkan pengukuran kadar glukosa darah 

selama 3 bulan terakhir yang dilihat dari dokumen perawatan pasien.  

Glikemik kontrol yang kurang baik jika kadar glukosa darah lebih dari sama 

dengan 200 mg/dl dalam 3 bulan berturut-turut/tidak stabil dalam 3 bulan, 

glikemik kontrol yang baik jika kadar glukosa darah pasien normal di bawah 

200mg/dl dalam 3 bulan berturut-turut/stabil dalam 3 bulan.  

3. Menderita DM > 5 tahun  
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4. Mampu berkomunikasi dengan baik  

5. Bersedia menjadi partisipan dengan memberikan persetujuan secara tertulis 

dengan menggunakan format informed consent.  

3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Desember-Januari 2018 dengan cara 

pengambilan data kepada partisipan melalui indepth interview (wawancara 

mendalam). Peneliti memilih partisipan yang sesuai dengan kriteria inklusi di 

Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit. Alasan peneliti melakukan penelitian 

di Sampit dan mencari partisipan di Poliklinik DM tersebut adalah karena tingkat 

ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet cukup tinggi menurut keterangan 

petugas kesehatan di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit. Poliklinik DM ini 

merupakan satu-satunya poliklinik DM di Kota Sampit yang menjadi pusat 

rujukan dari berbagai Kecamatan terutama pada pasien yang telah mengalami 

komplikasi ulkus kaki diabetik. Tahap penelitian, yaitu wawancara dan 

pengolahan data membutuhkan waktu 2 bulan.  
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3.4 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengalaman Ketidakpatuhan Pasien DM 
Masyarakat Dayak Sampit dalam Menjalani Diet di Poliklinik DM 
RSUD dr. Murjani Sampit  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Fungsi utama bagi seorang peneliti ketika melakukan suatu penelitian 

kualitatif adalah berperan sebagai instrumen dalam penelitian yang dilakukannya. 

Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian 

peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlibat aktif dalam penelitian yang 

Pemilihan Partisipan sesuai dengan 
kriteria inklusi 

Penyajian Hasil 

Melakukan Indepth interview kepada partisipan sesuai 
dengan tempat yang telah disepakati 

Melakukan validasi kepada partisipan 

Menganalisis data dengan metode: Analisis Colaizzi  

Social situation yaitu pasien DM yang terdata di Poliklinik DM      
RSUD dr. Murjani Sampit 
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dilakukan, bukan orang lain atau asisten peneliti (Herdiansyah (2010) dalam 

Aditya, (2017).  

Peneliti pada saat pengumpulan data dibantu oleh rekorder mp3 

menggunakan perangkat lunak Oppo F5, sebagai alat bantu untuk merekam 

informasi dari partisipan, dan pedoman wawancara mendalam (indepth interview) 

untuk membantu peneliti mengajukan pertanyaan yang berorientasi pada tujuan 

penelitian dengan harapan daftar pertanyaan tersebut mampu mengeksplorasi 

secara mendalam dari partisipan. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan 

(field note) yang digunakan untuk mencatat situasi, kejadian termasuk ekspresi 

nonverbal yang diperlihatkan oleh partisipan saat wawancara.  

Peneliti telah melakukan uji coba pertanyaan penelitian dan pencatatan pada 

field note terhadap satu orang partisipan yang memiliki karakteristik sama dengan 

partisipan yang dijadikan subyek penelitian uji coba tersebut bertujuan untuk 

menguji kemampuan dalam melakukan proses wawancara, memberikan 

pertanyaan yang mengarah pada tujuan, mengetahui pemahaman partisipan 

terhadap pertanyaan dan kemampuan untuk membuat catatan lapangan dan 

menguji fungsi dan kualitas alat perekam yang digunakan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan uji coba pertanyaan pada partisipan lain dengan karakteristik 

yang sama dengan kriteria partisipan. 

3.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa  metode 

seperti: observasi, wawancara, dokumen dan materi audiovisual (Creswell 2007). 
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Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara 

yang sifatnya mendalam dengan jenis wawancara semi terstruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka, dimana 

partisipan diminta mengungkapkan pengalaman hidup pada pasien Diabetes yang 

tidak patuh terhadap diet, meskipun telah mendapatkan penyuluhan. Dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh partisipan dan dilengkapi dengan field note untuk 

mengindentifikasi respon nonverbal dan situasi selama wawancara. Peneliti 

membagi rencana prosedur pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu : tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap terminasi. 

3.6.1 Tahap persiapan 

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mempersiapkan lingkungan tempat 

wawancara yang kondusif, yaitu tempat yang jauh dari suasana bising, terang dan 

nyaman. Wawancara dilakukan di rumah pada 12 partisipan, pada ruang tunggu 

Poliklinik DM pada 7 partisipan karena ada partisipan yang keberatan dilakukan 

wawancara di rumah sehubungan dengan kesibukan dan pekerjaan dan ada pula 

yang karena lokasinya jauh (30-45 km dari kota kabupaten), dan satu orang 

partisipan yang dilakukan wawancara di Panti Asuhan tempat ia biasa 

beraktivitas. Wawancara yang dilakukan di poliklinik DM dilakukan pada saat 

partisipan selesai mendapat perawatan yang kontrak waktunya telah peneliti 

lakukan sejak partisipan datang. Wawancara dilakukan disaat suasana lingkungan 

dan partisipan sendiri sudah cukup tenang dari aktivitas perawatannya, sementara 
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kebutuhan partisipan akan surat menyurat setelah perawatan dilakukan oleh 

keluarga sehingga saat wawancara partisipan dapat fokus pada pertanyaan dan 

wawancara dapat dilakukan dengan lebih kondusif. Wawancara yang dilakukan 

di panti asuhan saat sore hari setelah partisipan selesai melakukan aktivitas 

bersama anak-anak panti dan hanya menunggu waktu magrib sambil 

mendampingi petugas panti menunggu tamu yang berkunjung. Wawancara 

dilakukan di kantor panti asuhan yang khusus menerima tamu, sehingga kondisi 

wawancara pun dapat dikondisikan lebih tenang. Peneliti dan partisipan duduk 

saling berhadapan, sehingga peneliti mudah memperhatikan dan mencatat respon 

nonverbal yang ditunjukkan partisipan. Alat alat yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data disiapkan sesat sebelum wawancara. Alat perekam diletakkan 

ditengah antara peneliti dan partisipan dengan jarak 30-45 cm agar dapat 

mempertahankan kualitas suara hasil rekaman.  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Wawancara dilakukan berdasarkan kontrak waktu dan tempat yang telah 

disepakati bersama antara peneliti dan partisipan. Selanjutnya wawancara diawali 

dengan mengingatkan kembali kontrak atau kesepakatan untuk melakukan 

wawancara serta pengisian demografi partisipan. Proses wawancara mengenai 

topik pengalaman ketidakpatuhan partisipan dalam menjalani diet berdasarkan 

panduan wawancara yang telah dipersiapkan. Pertanyaan wawancara meliputi 

pengalaman selama menderita DM, perasaan terhadap penyakit, upaya yang telah 

dilakukan, latar belakang partisipan, pengalaman ketidakpatuhan terhadap diet, 

hambatan saat menjalankan diet, dukungan, dan makna yang dirasakan selama 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



62 
 
 
 

 

menjalankan diet DM. Peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

partisipan dan melakukan klarifikasi terhadap jawaban partisipan bila dirasakan 

ada jawaban menyimpang dari pertanyaan ataupun jawaban yang belum jelas. 

Peneliti melakukan pertanyaan mendalam pada setiap pertanyaan pokok, 

merespons jawaban partisipan dengan pertanyaan yang lebih dapat menggali 

pengalaman partisipan secara rinci dan menjawab seluruh informasi yang ingin 

didapatkan sesuai tujuan penelitian. Selama proses wawancara berlangsung, 

percakapan peneliti dan partisipan direkam keseluruhan dan durasi waktu 

wawancara yang paling cepat adalah 27 menit dan paling lama adalah 50 menit. 

Selama proses wawancara yang dilakukan di rumah partisipan, terdapat beberapa 

partisipan yang wawancaranya terdistraksi oleh keluarga partisipan, sehingga 

peneliti berusaha mengembalikan fokus partisipan terhadap pertanyaan setelah 

gangguan dari anggota keluarga berlalu, dan peneliti menghentikan sejenak alat 

perekam dan menghidupkannya kembali setelah situasi kembali kondusif untuk 

dilakukan wawancara. Wawancara diakhiri dengan menyimpulkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Setelah semua topik dirasakan peneliti cukup 

terjawab oleh partisipan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada partisipan 

atas partisipasinya serta melakukan terminasi sementara dengan membuat kontrak 

untuk pertemuan selanjutnya. 

3.6.3 Tahap Terminasi  

 Tahap akhir pertemuan dilakukan dengan melakukan validasi verbatim 

dengan kata kunci sesuai dengan tahap ke tujuh menurut Colaizzi (1978) dalam 

Polit, D.F., & Beck, (2010). Proses validasi dilakukan dengan meminta partisipan 
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membaca hasil verbatim, kemudian peneliti menanyakan apakah hasil verbatim 

tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan partisipan selama proses 

wawancara. Peneliti juga melakukan validasi dengan menggunakan kisi-kisi hasil 

analisis tema kepada partisipan. Seluruh partisipan menyetujui isi verbatim 

maupun tema sebagai hasil penelitian, kemudian peneliti menyampaikan 

gambaran keadaan yang dialami partisipan berdasarkan intuiting peneliti terhadap 

tema hasil analisis. Setelah partisipan menyetujui gambaran yang disampaikan 

peneliti, maka proses validasi selesai. Kemudian peneliti memberikan reward 

kepada partisipan sebagai ucapan terimakasih atas kesediaan, kerjasama, dan 

partisipasi selama penelitian berlangsung.  

3.7 Pengolahan Dan Analisis Data. 

Penulisan hasil pengumpulan data dilakukan segera setelah proses 

wawancara, yaitu dari hari kedua sampai hari kelima bergantung pada lamanya 

wawancara dilakukan. Penulisan dilakukan dengan pembuatan transkrip dalam 

bentuk verbatim berdasarkan hasil wawancara. Sebelum dianalis peneliti 

membaca transkrip berulang ulang agar dapat memahami data dengan baik dan 

dapat melakukan analisis data. Unit analisis yang digunakan adalah unit analisis 

kelompok.  

Analisis data menggunakan metode Colaizzi yang terdiri dari tujuh tahapan 

sebagai berikut Colaizzi (1978) dalam Polit, D.F., & Beck, (2010):  

1. Peneliti membaca seluruh transkrip untuk mendeskripsikan fenomena 

keseluruhan isi transkrip dari setiap partisipan.  
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2. Peneliti meninjau setiap transkrip dan melakukan pengutipan terhadap 

pernyataan yang penting atau bermakna dari seluruh partisipan. Setelah 

mampu memahami pengalaman partisipan, peneliti membaca kembali 

transkrip 3-4 kali, kemudian memilih pernyataan-pernyataan dalam naskah 

transkrip yang signifikan dan sesuai dengan tujuan khusus penelitian dan 

memilih kata kunci pada pernyataan yang telah dipilih dan menandainya kata 

kunci tersebut.  

3. Peneliti menguraikan arti dari setiap pernyataan penting (merumuskan makna). 

Peneliti membaca kembali kata kunci yang telah diidentifikasi dan mencoba 

menemukan makna atau esensi dari kata kunci tersebut untuk membentuk 

kategori.  

4. Peneliti mengorganisir kumpulan makna-makna yang terbentuk menjadi 

kelompok tema. Peneliti membaca seluruh kategori yang ada, lalu 

membandingkan dan mencari persamaan diantara kategori tersebut, dan 

mengelompokkan kategori-kategori serupa ke dalam sub tema dan tema. 

Peneliti meninjau kembali kelompok tema kepada transkrip asli untuk 

melakukan validasi untuk menghindari adanya data yang terabaikan atau tema 

yang tidak sesuai dan mencatat perbedaan pada setiap tema. 

5. Peneliti mengintegrasikan ke dalam deskripsi yang lengkap tema, sub tema 

yang ditemukan terkait fenomena yang diteliti 

6. Peneliti merumuskan secara mendalam deskripsi lengkap hasil seluruh 

rangkaian tema tentang pengalaman ketidakpatuhan pasien DM terhadap diet 

dalam bentuk hasil penelitian. 
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7. Peneliti menanyakan kembali kepada partisipan untuk melakukan validasi 

apakah hasil temuan penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami partisipan.  

3.8 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif akan dinyatakan absah bila memiliki derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

1. Kredibilitas (crediability) : kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil 

penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif 

partisipan dalam penelitian ini. strategi untuk meningkatkan kredibilitas data 

pada penelitian ini adalah melakukan triangulasi data. Triangulasi data yang 

dilakukan yaitu triangulasi metode dan member check. Triangulasi metode 

yang dilakukan yaitu: dengan metode observasi, wawancara dan dokumen, 

sedangkan member check peneliti lakukan dengan melakukan pembacaan 

kembali naskah transkrip hasil wawancara atau kisi-kisi analisis tema 

kemudian partisipan diminta memberikan umpan balik apakah yang tertulis 

telah sesuai dengan maksud yang disampaikan partisipan terkait pengalaman 

yang dialaminya.  

2. Keteralihan (transferability) : kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat 

kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer 

kepada konteks yang lain. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini 

dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, 

transferabilitas ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal 

menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkannnya hasil penelitian ke 
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populasi dimana sampel tersebut diambil. Dari sebuah perspektif kualitatif 

transferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan 

generalisasi. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks 

yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang 

bagaimana transfer tersebut masuk akal. Nilai transfer ini berkenaan dengan 

pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan 

dalam situasi lain. Pada penelitian ini uji transferabilitas dilakukan dengan 

proses konsultasi dan analisis data terhadap hasil penelitian dan 

menuliskannya dalam bentuk transkrip yang dapat dibaca oleh pembimbing 

dan penguji tesis. Jika pembaca laporan dapat memperoleh gambaran yang 

jelas tentang bagaimana penelitian tersebut mampu untuk diterapkan, maka 

penelitian tersebut sudah memenuhi standart transferabilitas. 

3. Ketergantungan (dependability): dalam penelitian kualitatif, 

dependability disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah 

apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian 

tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability ditempuh dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan 

oleh auditor yang independen yaitu pembimbing tesis mulai dari bagaimana 

peneliti menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan 

sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Uji 

dependability dilakukan oleh pembimbing pada peneliti saat kegiatan 

konsultasi yaitu sejak penentuan awal masalah penelitian, selama proses 
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kegiatan penelitian, cara melakukan analisis data sampai dengan penyusunan 

laporan kegiatan  penelitian, menunjukkan log book setiap kegiatan 

konsultasi, dan melakukan sharing transkrip wawancara 

4. Kepastian (confirmability) : teknik konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif 

disebut juga sebagai uji objektivitas penelitian. Aplikasi konfirmabilitas 

dalam penelitan kualitatif adalah jika hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang maka penelitian dikatakan obyektif. Temuan penelitian haruslah benar-

benar merupakan hasil dari ide dan pengalaman partisipan dan bukanlah hasil 

dari apa yang diinginkan oleh peneliti. Maka dari itu peneliti meminta 

konfirmasi dari partisipan terkait dengan verbatim dan hasil tema yang telah 

disusun. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang 

berkaitan dengan proses yang dilakukan. Pada penelitian ini uji 

confirmability dilakukan oleh peneliti bersama dengan pembimbing saat 

menentukan tema hasil penelitian. Peneliti dan pembimbing beberapa kali 

melakukan revisi sampai dapat menemukan tema-tema hasil analisis data 

yang tepat. 

3.9 Etika Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini peneliti tetap berpegang teguh pada etika 

penelitian, yang ditempuh melalui prosedur dan legalitas penelitian. Persetujuan 

dan kerahasiaan partisipan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dulu mengajukan ethical 

clearance kepada pihak yang terlibat maupun tidak terlibat, agar tidak melanggar 

hak-hak azasi dan otonomi manusia sebagai subyek penelitian. Tahap uji etika 
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penelitian telah lolos etik penelitian dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor surat: 1186-KEPK 

yang terbit tanggal 27 November 2018. Penelitian ini dimulai dengan melakukan 

berbagai prosedur yang berhubungan dengan etika penelitian, meliputi:  

3.9.1 Respect to Human Dignity (Menghargai Hak Asasi Manusia) 

1. Informed consent (lembar persetujuan menjadi partisipan) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

subyek penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

diberikan kepada partisipan sebelum dilakukan penelitian dengan tujuan agar 

subyek yang akan diteliti mengerti maksud dan tujuan penelitian. Subyek setuju 

untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini maka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Subyek merasa keberatan atau tidak mau menjadi partisipan dalam 

penelitian ini maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya 

sebagai subyek. 

2. Anonimity (tanpa nama)   

Nama partisipan tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini 

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan partisipan. Keikutsertaan partisipan 

ditandai dengan kode pada masing-masing lembar pengumpulan data.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Informasi yang telah diperoleh dari partisipan akan dijamin kerahasiaannya 

oleh peneliti. Dokumen atau berkas penelitian akan disimpan pada lokasi yang 

aman. Peneliti hanya akan menyajikan informasi terutama dilaporkan pada hasil 

riset. 
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4. Fidelity (Kesetiaan)  

Peneliti setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia 

partisipan. Kesetiaan adalah kewajiban peneliti untuk mempertahankan 

komitmen yang dibuatnya.  

5. Autonomy (Otonomi) 

Prinsip otonomi ini adalah bentuk respek peneliti terhadap partisipan, juga 

dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak rasional 

6. Freedom (Kebebasan) 

Partisipan bebas menentukan pilihan yang menurut pandangannya sesuatu 

yang terbaik, tanpa ada paksaan dari siapapun.  

3.9.2 Beneficiency & Non Maleficience 

1. Beneficiency (berbuat baik) 

Peneliti berkewajiban untuk melakukan hal yang baik bagi dan bermanfaat 

bagi partisipan 

2. Non Maleficience (tidak merugikan) 

Segala tindakan yang dilakukan tidak membahayakan atau menimbulkan 

cedera fisik dan psikologis bagi partisipan. 

3.9.3 Justice 

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaanya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia dan dikeluarkan dari penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

 

 Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran tentang pengalaman pasien DM dalam menjalani diet. 

Peneliti menyajikan hasil penelitian dalam tiga bagian. Bagian pertama akan 

menampilkan gambaran umum lokasi penelitian, bagian dua peneliti akan 

menampilkan karakteristik partisipan dan bagian ketiga peneliti akan menampilkan 

tema yang muncul dari sudut pandang partisipan tentang pengalaman mereka 

selama menjalani diet DM. 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Keadaan geografis kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) 

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Ibukota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 16.496 Km2. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur 

memiliki Tofografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter di atas 

permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian 

selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian 

utara merupakan dataran tinggi yang berbukit. Jenis tanah yang mendominasi 

wilayah ini adalah tanah jenis podsolik merah kuning, walaupun ada beberapa 

bagian juga ditemui jenis tanah lainnya seperti alluvial, organosol, litisol, dan lain-

lain (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Kotim, 2016). 

Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 11100’50” – 11300’46” BT 

dan 0023’14”- 3032’54” LS, dengan batas-batas wilayah :  
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Utara : Provinsi Kalimantan Barat 

Selatan  : Laut Jawa 

Barat : Kabupaten Seruyan 

Timur  : Kabupaten Katingan  

Saat ini kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 17 Kecamatan, 132 Desa dan 

12 Kelurahan. Tujuh belas Kecamatan tersebut, yaitu:  

1. Teluk Sampit  

2. Bukit Santuai  

3. Telawang  

4. Mentaya Hilir Selatan 

5. Mentaya Hilir Utara  

6. Pulau Hanaut 

7. Mentawa Baru Ketapang 

8. Baamang 

9. Seranau 

10. Kota Besi 

11. Cempaga 

12. Cempaga Hulu 

13. Parenggean 

14. Mentaya Hulu 

15. Antang Kalang 

16. Telaga Antang 

17. Tualan 
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 

(http://peta-kota.blogspot.com, diakses 2019) 
 
4.1.2 Kependudukan  

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah penduduk kurang lebih 

sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010. Untuk penduduk kota Sampit sendiri 

berjumlah 149.365 dengan rincian 82.981 penduduk di bawah administrasi 

Kecamatan Mentawa Baru atau Ketapang, 10.339 penduduk di bawah administrasi 
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Seranau atau Mentaya Seberang, 56.045 penduduk di bawah wilayah administrasi 

Baamang.  

Penduduk Sampit terdiri dari berbagai suku. Berdasarkan data statistik 

penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 yang 

dikutip Yogaswara (2012) dalam Darmadi, Yusriadi dan Maulana (2017), 

menyebutkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari Suku 

Dayak, Jawa, Banjar, Bugis, dan lain lain, termasuk Cina. Distribusi lengkap dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1 Penduduk Kotawaringin Timur berdasarkan Etnis 
No Etnik Jumlah (%) 
1 Banjar 17,05 
2 Bugis 0,34 
3 Cina 0,38 
4 Dayak 53,18 
5 Jawa 18,08 
6 Madura 7,00 
7 Sunda 1,29 
8 Lain-lain 2,69 

    Sumber: Yogaswara (2012) dalam Darmadi, Yusriadi, dan Maulana (2017) 

 Dayak merupakan suku dominan di Kotawaringin Timur dan Dayak yang 

tinggal di Sampit adalah Dayak Sampit. Di pusat kota ini jumlah mereka 

diperkirakan 21%. Penamaan Dayak Sampit merujuk kepada nama geografi 

wilayah pemukiman mereka, yaitu daerah Sampit. Mereka inilah penghuni awal 

daerah ini. Selain istilah Dayak Sampit, juga dikenal dengan istilah Dayak Pesisir. 

Dayak pesisir maksudnya adalah kelompok orang Dayak yang tinggal dikota pesisir 

sungai (laut). Dayak pesisir ini beragama Islam. Selain itu, untuk menyebut yang 

bukan beragama Islam dikenal istilah Dayak Pedalaman.  

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



74 
 
 
 

 

Orang Dayak bekerja diberbagai sektor, sektor perkebunan dan pegawai 

negeri. Tidak diperoleh informasi tentang orang Dayak yang menjadi pedagang 

skala besar di Sampit. Selain itu, ada juga orang Dayak yang menjadi petani dan 

nelayan dan ada juga yang berperan dibidang politik dengan menjadi anggota 

DPRD (Darmadi, Yusriadi & Maulana, 2017).  

Pola hidup sehari-hari orang Dayak di Kalimantan Tengah dimulai dengan 

mata pencaharian mereka. Sebagai mata pencaharian pokok suku Dayak 

Kalimantan Tengah adalah bertani pada ladang. Sistem pertanian pada ladang 

adalah suatu cara bercocok tanam yang berpindah-pindah tempat. Sebagai usaha 

tambahan atau usaha sampingan mereka adalah mengusahakan hasil hutan dan 

berkebun karet (Hikaru, 2011).  

Suatu suku bangsa yang masih memegang teguh adat-istiadat mereka seperti 

orang Dayak di kalimantan Tengah, tidak mengherankan jika pola mata 

pencaharian mereka bergantung pada alam. Sebab bagi suku bangsa yang masih 

memegang adat atau dipengaruhi benar oleh adat beranggapan bahwa hidup ini 

tergantung pada alam, sehingga keseimbangan alam (kosmos) ini harus dijaga. 

Apabila keseimbangan alam tersebut terganggunya kehidupan manusia. Maka perlu 

segera diadakan upacara untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Sebagai 

salah satu akibat terikatnya mereka  pada adat, maka pola hidup mereka sehari-hari 

berorientasi ke masa depan. 

Hanya saja masa depan mereka adalah apabila segala adat dan upacara adat 

dapat dilangsungkan, itulah keputusan yang mereka tuju. Dirasakan adanya suatu 

keputusan dan kebahagiaan apabila orang tua mereka yang telah meninggal sudah 
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dilaksanakan upacara kematiannya yang sering dikenal dengan tiwah, ijambe, wara 

dala dan sebagainya seperti diketahui upacara semacam itu memakan biaya yang 

tidak sedikit. Tapi demi untuk rasa kepuasan dan kebahagiaan serta bakti terhadap 

orang tua, maka upacara ini sedapat mungkin harus diselenggarakan tanpa 

memperdulikan bagaimana hari esok yang lebih panjang lagi. Pada masa sekarang 

perwujudan dari pengaruh pola hidup sehari-hari terlihat apabila ada peristiwa-

peristiwa istimewa dalam daur hidup dalam (life-cycle) pasti dilaksanakan pesta, 

baik peristiwa itu berupa kelahiran, baptisan, perkawinan, atau kematian selalu 

diadakan pesta (Hikaru, 2011). 

Sebagai sebuah suku yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

masyarakat Dayak dalam mengolah makanan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 

yang tersedia di sekitar hutan, namun setelah masuknya peralatan-peralatan masak 

dan masuknya bahan-bahan masak modern, masakan Dayak semakin bervariasi. 

Bahan utama makanan tradisional Dayak adalah nasi (bari), ikan (lauk), dan sup 

sayur (juhu). Walaupun dahulu juhu bagi masyarakat suku Dayak hanya dimasak 

bening saja, namun seiring berjalan waktu masuknya budaya Banjar dalam 

masyarakat Dayak Sampit memberi pengaruh yang signifikan (Nurazi, 2018) 

Beberapa masakan Dayak tradisional lainnya yang masih menggunakan 

bahan tradisional dan masih dikonsumsi sehari-hari seperti: sayur rotan muda (juhu 

singkah), gulai keladi (juhu kujang) yang sekarang juga lebih banyak dimasak 

dengan santan atau mereka sebut dengan gangan belamak dan daging durian yang 

diawetkan dengan garam (tampuyak). Makanan seperti nasi kuning yang dimasak 

dengan kunyit dan menggunakan santan menjadi makanan sehari-hari yang ditemui 
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pada masyarakat Dayak Sampit. Begitu pula dengan dami yang berasal dari kulit 

cempedak dan kue bingka yang berasal dari Banjar juga menjadi makanan khas 

yang kerap ditemui di kota Sampit (Prasetya, 2014). 

4.2 Karakteristik Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 20 (dua puluh orang), tiga belas 

orang berjenis kelamin perempuan dan tujuh orang berjenis kelamin laki-laki 

dengan rentang usia 45 tahun sampai dengan 66 tahun.  Tingkat Pendidikan 

bervariasi, ada yang tidak bersekolah sama sekali, tidak tamat SD hingga 

Pendidikan Sarjana. Sebagian besar partisipan berstatus menikah, ada empat 

partisipan berstatus janda/bercerai mati. Partisipan ada yang bekerja sebagai PNS, 

pegawai swasta, wiraswasta, buruh, IRT bahkan ada yang tidak bekerja serta 

pensiunan PNS. Semua partisipan beragama islam, dengan suku yang bervariasi 

yaitu suku Dayak, Jawa, Banjar, dan Madura. Semua pasien terdata di Poliklinik 

DM RSUD dr. Murjani Sampit dengan riwayat penyakit minimal ≥ 5 tahun dan 

yang terlama adalah 20 tahun.  

Secara spesifik uraian untuk setiap partisipan dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Tabel 4.2      Daftar Partisipan Penelitian 
Inisial Jenis 

Kelamin 
Usia 

(Tahun) 
Status 

pernikahan 
Pekerjaan Pendidikan Suku 

Bangsa 
Kode 

Partisipan 
Bir P 58 Menikah PNS D2 Banjar P01 
Pon P 58 Menikah IRT Tidak 

Tamat SD 
Madura P02 

Far P 56 Menikah IRT SD Banjar P03 
Sah P 57 Menikah IRT Tidak tamat 

SD 
Madura P04 

Sum P 45 Menikah Tidak 
Bekerja 

 
 

SMP Jawa P05 
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Inisial Jenis 
Kelamin 

Usia 
(Tahun) 

Status 
pernikahan 

Pekerjaan Pendidikan Suku 
Bangsa 

Kode 
Partisipan 

Den L 54 Menikah Tidak 
bekerja 

SMA Jawa P06 

Nas P 52 Janda/cerai 
mati 

Tidak 
bekerja 

SMA Jawa P07 
 

Irw L 66 menikah Pensiunan 
PNS 

D3 Dayak P08 

Jum P 49 Menikah IRT SD Dayak P09 
Sut L 57 Menikah PNS SMA Jawa P10 
Sar L 55 Menikah Tidak 

bekerja 
SMA Madura P11 

Jan P 54 Janda/cerai 
mati 

PNS S1 Dayak P12 

Rel L 48 Menikah Swasta SMA Dayak P13 
Ham P 59 Menikah SMP IRT Dayak P14 
Sun L 56 Menikah S1 Tidak 

bekerja 
Jawa P15 

Hid P 50 Janda Wiraswasta SMP Banjar P16 
Yan P 65 Janda/Cerai 

mati 
Tidak 

Bekerja 
SD Dayak P17 

Muk L 45 Menikah Buruh SMP Jawa P18 
Suk P 64 Janda/Cerai 

mati 
Tidak 

bekerja 
Tidak tamat 

SD 
Jawa P19 

Sit P 57 Menikah IRT SD Dayak P20 
 

4.3 Gambaran Tema 

 Tema sebagai hasil penelitian dirumuskan berdasarkan jawaban partisipan 

terhadap pertanyaan wawancara dan catatan lapangan selama proses pengambilan 

data berlangsung. Penelitian ini menghasilkan 7 tema yang akan diuraikan dalam 

bab ini.  

 Munculnya tema dimulai dari membaca berulang ulang seluruh narasi 

deskripsi partisipan, selanjutnya mengutip pernyataan pernyataan bermakna, 

menguraikan arti yang ada dalam pernyataan-pernyataan signifikan melalui kata 

kunci. Esensi dan makna dari kata kunci diorganisir dengan mengumpulkan 
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pernyataan yang bermakna tersebut dalam kategori kategori serupa dalam sub sub 

tema, sub tema, dan tema yang keseluruhannya tertuang pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.3 Distribusi Tema 
Tema Sub Tema  

Makna Penyakit yang Mempengaruhi 
Perilaku 

- Persepsi tentang penyebab DM 
- Upaya mencari pelayanan 

Kesehatan 
- Jenis penatalaksanaan DM 

Faktor Penguat Perilaku Ketidakpatuhan - Pengetahuan tentang diet DM 
yang kurang tepat 

- Kepribadian individu yang tidak 
peduli 

- Kebudayaan yang tidak sesuai 
dengan menu diet 

- Faktor ekonomi tidak 
memungkinkan untuk diet 

- Hambatan selama menjalani diet 
- Kurangnya dukungan 

Bentuk Perilaku Ketidakpatuhan - Tidak tepat jenis, jadwal dan 
jumlah makanan 

- Obat saja tanpa diet 
Dampak yang dirasakan akibat 

Ketidakpatuhan  
- Keluhan yang dirasakan 
- Komplikasi/Kecacatan 
- Beban ekonomi 
- Hambatan aktivitas  

Makna Ketidakpatuhan - Ketidakpatuhan sebagai hal yang 
biasa saja  

- Ketidakpatuhan sebagai suatu 
penyesalan 

Akibat dari Makna Ketidakpatuhan  - Tidak merasa terancam akibat 
perilaku 

- Merasa terancam akibat perilaku 
Perilaku setelah Pemaknaan - Mempertahankan perilaku 

ketidakpatuhan 
- Perubahan perilaku 

 

4.3.1 Makna penyakit yang mempengaruhi ketidakpatuhan 

Tema yang ditemukan dari hasil analisis tahap awal adalah makna penyakit 

yang mempengaruhi ketidakpatuhan. Tema ini menjelaskan bagaimana persepsi 

yang dirasakan oleh partisipan terhadap penyakitnya baik itu apa yang menyebabkan 

penyakitnya dan bagaimana partisipan memandang fokus pengobatannya terhadap 
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penyakit yang diderita yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan 

partisipan terhadap diet DM. Tema ini dijabarkan dalam tiga sub tema, yaitu: 1) 

Persepsi tentang penyebab DM, 2) Upaya mencari pelayanan kesehatan, 3) Jenis 

penatalaksanaan DM 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tema 1: Makna penyakit yang mempengaruhi ketidakpatuhan 

4.3.1.1 Persepsi tentang penyebab DM  

Sub tema ini berfokus pada penggambaran oleh partisipan mengenai 

persepsi partisipan tentang penyebab penyakit DM yang juga berdampak 

sebagai penyebab ketidakpatuhan pasien terhadap DM. partisipan mayoritas 

menganggap bawah penyebab penyakitnya bukan karena makanan namun 

karena faktor keturunan, pikiran, dan beberapa kepercayaan partisipan terkait 

budaya. Sub tema terdiri dari dua kategori, yaitu: Genetik dan persepsi budaya  

1) Genetik 

Sembilan partisipan mengungkapkan bahwa penyakit DM yang dialaminya 

disebabkan penyakit keturunan yang diperoleh dari orangtuanya dan juga 

dialami oleh beberapa saudaranya yang lain, dan tidak disebabkan oleh pola 

dietnya yang yang kurang tepat. Berikut kutipannya:  

Makna penyakit yang 
mempengaruhi 
ketidakpatuhan 

persepsi tentang 
penyebab DM 

Upaya mencari 
pelayanan kesehatan 

Jenis penatalaksanaan 
DM 
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 “…orangtua mungkin orangtua laki-laki ya bu.. soalnya kemarin itu 
orang tua laki-laki itu sakitnya pegel pegel juga ada luka juga…..” 
(P05) 
 
“…oh iyuh tege, induku. Mungkin bara jite kea kalo lah..” (P13) 

(“…oh iya ada, ibu saya. Mungkin dari situ juga ya..” ) 
 
 “…..pernah di obati oleh dokter normal..kitu..kada sempat luka 
kayak aku ni…kitu ah kesahnya..memang faktor turunan ding…” 
(P07) 
(“…pernah diobati oleh dokter..normal seperti itu.. tidak sempat luka 
seperti saya ini..seperti itulah ceritanya…memang faktor turunan 
de…”) 
 

2) Persepsi budaya  

Kebudayaan diyakini oleh partisipan dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit DM. Kebudayaan yang diuraikan oleh partisipan dilatar belakangi 

adanya kepercayaan beberapa partisipan bahwa penyakit DM yang 

dialaminya dikarenakan adanya faktor lain dari luar yang secara mistik 

mempengaruhi kesehatannya, sehingga partisipan lebih memilih untuk 

memeriksakan dan mengobati penyakitnya kepada orang yang dianggap 

“pintar” dibanding mengatur pola diet. Berikut kutipannya:  

 “belum ganal (berbisik), baya kayani sedikit ja (menirukan bentuk 
luka dengan membentuk tangan) kada tahu jua….jar orang gin..yang 
tujuh delapan ratus tu gin kada langsung bengkak kayak batis sapi 
jar..na mungkinlah faktor..mungkin faktor X… kan kita kada tahu.. ya 
kalo…….. ngaran sesuatu yang kada wajar tadi tu lah.. ” (P07) 
(“belum besar (berbisik), Cuma seperti ini sedikit saja (menirukan 
bentuk luka dengan membentuk tangan) tidak tahu juga…kata orang 
juga..yang tujuh delapan ratus itu juga tidak langsung bengkak seperti 
kaki sapi katanya..na mungkinlah…mungkin faktor X..kan kita tidak 
tahu ya kan..namanya sesuatu yang tidak wajar tadi ya itulah…) 

 
“ya..minta sama pak kiai aja pak ustad, minta air..kalau kalau 
penyakit saya ni ada gangguan dari luar” (P05) 
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“jar biri biri kampung…..biri biri kering…sudah jua 
betetambaaaa….kemana mana…” (P09) 
“ katanya biri biri kampung, biri biri kering…sudah juga 
berobat..kemana-mana…”) 
 
Sebagian partisipan juga mempercayai terjadinya penyakit DM 

diakibatkan kebiasaan khas budaya masyarakat Dayak Sampit pada saat 

berpesta, yang mengharuskan para tamu yang hadir untuk mengkonsumsi 

minuman keras khas Dayak yang disebut “baram” dan makanan lain yang 

harus ada pada saat mengadakan pesta pernikahan maupun kematian, yaitu 

olahan daging dengan kuah yang besantan dan berlemak yang disebut 

dengan “juhu” yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit DM. Berikut 

kutipannya:  

“metuh bagawi bihin kan aku daras kea kare mihup kalo..minuman 
keras baram kuan itah nah…ngaran hang kasongan te kan.. mun 
kare ulun beacara narai kah, kawin kah..pasti kan mihup te am.” 
(P13) 
(“waktu bekerja dulu kan saya kuat minum kan..minuman keras 
“baram” sering kita bilang itu loh…Namanya di Kasongan (asal 
kampungnya) kan..kalau setiap acara apa saja..nikahkah..pasti kan 
minumlah itu..”) 
 
“kada..kami sorang masak..masak ayam…daging....berendang 
rendang kitu..juhu singkah..juhu ujau..tahu ja lo yang bekuah 
santan tu…” (P20) 
(“tidak..kami sendiri yang masak..masak ayam..daging..seperti 
rendang-rendang begitu..sayur singkah..sayur ujau..tahu saja kan 
yang berkuah santan itu…”) 
 

4.3.1.2 Upaya mencari pelayanan kesehatan 

Sub tema ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh partisipan 

untuk mencari pelayanan kesehatan setelah partisipan terdiagnosa penyakit DM. 

Upaya ini dipilih oleh partisipan dipengaruhi oleh persepsi yang ia miliki tentang 
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penyebab penyakitnya, termasuk kepercayaan yang masih ia pegang terkait 

penyebab munculnya suatu penyakit yang pada akhirnya ikut mempengaruhi 

pilihan pengobatannya. Sub tema ini terdiri dari dua kategori, yaitu: tidak rutin 

setelah muncul gejala dan baru rutin sejak keluhan semakin memburuk 

1) Tidak rutin setelah muncul gejala 

Respons partisipan dalam mencari pelayanan kesehatan setelah gejala DM 

dirasakan diungkapkan oleh partisipan tidak rutin. Ada partisipan yang 

hanya mencari pelayanan kesehatan di awal merasakan gejala kemudian 

tidak melanjutkan pengobatan dikarenakan mereka akhirnya lebih memilih 

melanjutkan dengan pengobatan komplementer yang diyakini masyarakat 

Dayak Sampit dibanding pelayanan kesehatan, namun ada juga partisipan 

yang memang memilih membiarkan dan tidak memeriksakan lebih lanjut 

penyakitnya tanpa menjalankan pengobatan medis atau pengobatan 

komplementer lainnya. Berikut kutipannya:  

“…tapi kenapa jar ulun, handak bekamih. minum es tu ulun lah, 
handak minum haus tu bu, handak minummmm terus., handak 
minum terus lalulah ulun ni kenapa, lalu ulun biarkan 
…bekontrol..meliat ke anu, ke sana..ka…(mikir) rumah sakit 
modelnya tu. Gejala jarnya. Gejala..gejala, lalu beurut ulun ni ada 
yang tukang urut. Jangan pian di anu, diurut ja yang ini jarnya lah.. 
Di urut..habis diurut tu makin tambah, makin tambah 
parah…tambah parah..”(P02) 
(“..tapi mengapa kata saya…, mau kencing, minum es itu saya ya, 
mau minum haus bu, mau minummmm terus, lalu mau minum terus 
setelah itu saya ini kenapa (bertanya dalam hati), lalu saya 
biarkan…kontrol..periksa ke anu…ke sana..ke..(mikir) semacam 
rumah sakit. Gejala katanya. Gejala..gejala..,lalu pijatlah saya ada 
yang bisa mijat. Ini tidak usah dianu (diobati lagi maksudnya), 
dipijat saja yang ini katanya…dipijat…setelah dipijat itu makin 
bertambah, makin bertambah parah..tambah parah..”) 
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“..selama itu ya..sering lapar..kencing..pokoknya kencing tu 
anulah…sering…seringlah kencing tu..terus apa lagi ya..kalau.. apa 
namanya...kalau ada ini….itu….luka itu…..sering jarang 
sembuh….sembuhnya lamalah pokoknya….gak…hahah (tertawa), 
gak ada….gak sama sekali….pokoknya kita rasakan ya….kayak 
biasa biasa aja kan…8 tahun itu ndak pernah berobat sama 
sekali..cek darah juga ndak pernah, jadi ndak tau berapa 
darahnya..” (P06) 

 
“bihin te kan anu, bebisul bisul te he..beobat hang dokter F 
kan..keleh ye kan…ha..jadi memang tege gula kua kan..tapi dia anu 
en..tahi pas te..2014 angatah tege hindai babisul hetuh. 
Heeh.tahaban aku te tapi dia en ke dokter narai en te..rawat hang 
huma ih.”(P13) 
(“dulu itu kan anu, bisul bisul begitu…berobat ke dokter F 
kan..sembuh kan..nah..jadi memang ada penyakit gula katanya 
kan..tapi tidak terlalu parah..nah lama setelah itu tahun 2014 itu 
rasanya ada lagi bisul di sini..iya..sampai sakit saya…tapi tidak pergi 
ke dokter atau berobat lagi..dirawat di rumah saja.”   

 
2) Baru rutin sejak keluhan semakin buruk 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa mereka baru benar benar 

rutin berobat ke pelayanan kesehatan ketika kondisi penyakitnya semakin 

memburuk setelah sebelumnya partisipan membiarkan dirinya tanpa 

pengobatan ataupun sudah mencoba berbagai alternatif terapi diluar medis 

untuk upaya penyembuhan penyakitnya. Mayoritas partisipan datang 

setelah mengalami komplikasi, sehingga sebagian partisipan ada yang 

langsung drawat inap, dan sebagian lainnya cukup dengan rawat jalan secara 

rutin hingga berbulan-bulan. Berikut kutipan pernyataan partisipan: 

“..Sekalinya pas bisuk harinya  betambah lagi bengkaknya. Lalu 
jarku kayakapa am batisku ni G? Terus jarku lah, yang disebalah 
sini muncul dagingnya na..lalu di bawa ke Rumah Sakit ja ka ae 
jarnya jangan am lagi wadah ulun. Lalu di bawa ke Rumah Sakit.” 
(P01) 
(“..ternyata besok, bertambah lagi bengkaknya. Lalu kata 
saya..bagaimana kaki saya ini G? (nama orang yang mengobati 
partisipan secata tradisional) terus kata saya, yang disebelah sini 
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tumbuh dagingnya nih..lalu di bawa ke rumah sakit saja ka 
katanya…jangan lagi di tempat saya. Lalu di bawa ke rumah sakit.”) 

“…biar kita betetamba..memberi duit 50 100 bukan kesayang mun 
baik….mun kada jua…lebih baik merujuk aja ke rumah sakit lo, 
sempat jua tapi habis habis kitu ja duitnya..kededa perubahan. Jdi 
rujuk ae pakai bpjs tu pank..” (P09) 
(“..walaupun kita “betetamba”..memberi uang 50 100..tidak apa-apa 
kalau sembuh, kalau tidak sembuh juga..lebih baik merujuk saja ke 
rumah sakit kan, sempat juga tapi habis-habis uang seperti itu saja, 
tidak ada perubahan. Jadi rujuk saja pakai bpjs.. “) 

“..Belakang ni ..baru ini am yang 7 bulan ni hari lebaran kemarin, 
limbah puasa tu masuk sini am.. model melepuh kitu nah..”(P11) 
(“..belakang ini..baru ini lah yang 7 bulan ini hari lebaran kemarin, 
setelah puasa masuk sini. Seperti melepuh gitu lah”)  

 
4.3.1.3 Jenis penatalaksanaan DM 

Sub tema ini menggambarkan semua jenis penatalaksanan atau upaya 

yang dilakukan partisipan selama proses pengobatan penyakit DM yang 

dideritanya. Sub tema ini terbagi menjadi dua kategori yaitu: terapi 

komplementer dan terapi medis.  

1) Terapi Komplementer  

Sebagian besar partisipan menggunakan terapi ini sebagai terapi awal 

sebelum mencari pelayanan kesehatan namun ada juga yang 

menggunakannya sebagai terapi pendamping selain menggunakan terapi 

medis. Jenis terapi komplementer ini antara lain: menjawi, minyak, herbal, 

herbal, hewan, pijat, spiritual, jamu dan obat-obatan/suplemen diluar medis.  

a) Menjawi atau betetamba 

Menjawi atau betetamba digambarkan sebagai salah satu bentuk terapi 

komplementer yang dilakukan oleh partisipan. Menjawi digambarkan 

oleh partisipan sebagai pengobatan yang menggunakan 
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akar/batang/daun tanaman tertentu yang tumbuh, dapat menggunakan 

tanaman khusus yang hanya tumbuh di Kalimantan atau tanaman umum 

yang di percaya secara turun temurun dan berkembang di masyarakat 

dapat menyembuhkan penyakit Diabetes. Partisipan juga 

menggambarkan tindakan “menjawi” hanya dilakukan oleh orang yang 

mampu dan tau cara melakukannya dan hanya dapat dilakukan pada hari 

tertentu saja, misalnya hari Jumat. Uniknya, selain dilakukan dilakukan 

pada hari tertentu dan oleh orang tertentu, partisipan juga 

mengungkapkan bahwa untuk memperoleh tanaman yang diharapkan 

mereka harus “menukarnya” dengan paku dan garam dan kemudian di 

doakan.  

Ilustrasinya di gambarkan oleh partisipan satu berikut ini: 

“Kalau tamba kampung tu banyak, disuruh orang menjawi, urang 
sini kan menyambat menjawi…akar di ambil hari Jumat dibaca-
dibaca, ada apa namanya tu (kening berkerut mata terpejam tampak 
berpikir) dihurupi dengan uyah, dengan garamlah anu sasarahnya 
tu dengan paku itu di ambil hari jumat tengah hari biar orang 
menjawikan. Kita beri orangnya duitlah… pas dijawi di ambil 
direndam diminum..” (P01)  
(“kalau “tamba kampung” itu banyak, disuruh orang “menjawi”, 
orang disini kan kalau menyebutnya “menjawi”..akar di ambil di hari 
Jumat dibaca-baca, ada apa Namanya itu (kening berkerut mata 
terpejam tampak berpikir), ditukar dengan garam, dengan garamlah 
anu..seserahannya itu paku itu diambil hari jumat siang hari biar 
orang yang mengerjakan “menjawi”nya. Kita beri orang 
uang…setelah dijawi diambil direndam diminum..”) 

b) Minyak  

Partisipan menyatakan mendapatkan terapi komplementer 

menggunakan minyak yang dioleskan atau dipijatkan. Terapi 

komplementer menggunakan minyak ini juga merupakan terapi yang 
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tidak semua orang dapat melakukan dan menggunakan minyak khusus 

yang dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit. Berikut 

ilustrasinya:  

“ Masih ada obat herbal yang di sana G ngarannya nang meobati di 
Trans Eka Bahurui situ… ada obat, ada tradisional dengan minyak 
inya. Limbah itu ini kan bengkak, lalu dioperasinya. Dioperasi tu 
kada terasa sakitlah ada minyak yang diberinya, ada obat yang 
diminum.”(P01) 
(“masih ada obat herbal yang disana G namanya yang mengobati di 
Trans Eka Bahurui sana…ada obat, ada tradisional dengan minyak. 
Setelah itu kan kaki ini bengkak, lalu dioperasinya. Dioperasi itu 
tidak terasa sakit, ada minyak yang diberinya, ada obat yang 
diminum.”) 

 
c) Herbal  

Sebagian besar partisipan memilih herbal sebagai alternatif terapi 

komplementer yang digunakan. Sebagian partisipan menggunakan 

herbal umum, berupa tumbuh tumbuhan yang diyakini dapat 

menurunkan kadar gula darah, sebagiannya lagi menggunakan 

tumbuhan khusus yang hanya ada di Kalimantan, yang rasanya pahit dan 

dipercaya memiliki manfaat untuk kestabilan kadar gula darah.  

Mayoritas partisipan menggunakan daun insulin, seperti yang 

diungkapkan oleh partisipan berikut ini: 

 “daun anu..daun insulin. Macam macam ah apa nang disuruh 
orang tu..diminum tarus ja….” (P14) 
(“daun anu..daun insulin. Bermacam-macam yang disuruh orang 
itu..diminum saja terus..”) 
 

Beberapa partisipan menggunakan herbal tradisional yang diyakini suku 

Dayak, seperti yang di sampaikan oleh partisipan di bawah ini: 

“Habis tu penawar sampai, batangnya diminum” (P03) 
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(“setelah itu “penawar sampai”, batangnya diminum.”)  

“…yang segala sirih merah..segala bawang Dayak..segala penawar 
sampai…ni lah apalah yang pahit pahit tu ….” (P20) 
(“…yang sirih merah..bawang Dayak..penawar sampai..itulah apa 
yang pahit-pahit itu..”)  

Beberapa partisipan menggunakan jenis herbal yang lain yang umum 

dan mudah di dapat di sekitar partisipan, seperti yang digambarkan oleh 

partisipan di bawah ini: 

 “Limbas rawat jalan anu hindai aku..tege hindai nenga uluh 
anu…obat kampung nyuhun ulun tuh..akar karamunting… iluntuh 
anu te kan..rasih helu,,luntuh,,,ihup je telu galas jadi ije galas…” 
(P13) 
(“setelah rawat jalan anu lagi saya…ada lagi diberi orang anu..obat 
kampung disuruh orang…akar karamunting..direbus 
kan…dibersihkan dulu..diminum dari rebusannya tiga gelas menjadi 
satu gelas..”) 
 
“……iya jarku ..kumakani ja apa ja..segala daun kates tu na mantah 
ku blender..kuparah banyunya sakingku handak mengurangi gula 
darah tu..yo lah..sampat bebulan bulan jua kuminum nang itu..” 
(P19) 
(“..iya kata saya..saya makan apa saja..daun papaya itu loh mentah-
mentah saya blender..saya peras airnya karena saya sangat ingin 
menurunkan gula darah itu..ayo..sempat berbulan bulan juga saya 
minum itu..”) 
 

d) Hewan  

Terdapat pula partisipan mengungkapkan pengalamannya 

memanfaatkan pengobatan menggunakan hewan untuk mencapai kadar 

gula darah yang normal. Partisipan mengakui mendapatkan informasi 

dari orang lain. Berikut kutipannya:  

 “…….pokoknya mun segala pait-paitan ni ulun minum semua. Jar 
orang haruan, iwak haruan tu lah, mantah-mantah ulun 
minum……enggih lalu agak kurang , karing. Jadi jar orangnya 
makan apa kok lakas banar jalannya. Macam-macam ae yang 
dimakan ulun tu, nang empedu-empedu nang kada kakaruan (ular 
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kobra) tu nah dimakan, apa jar orang… menukar, lalu bujur karing 
bu, lakas banar…….” (P02) 
(“…pokoknya kalau semua yang pahit-pahit saya minum semua. 
Empedu ikan gabus, ikan gabus itu, mentah-mentah saya 
minum..lalu agak berkurang, kering. Jadi kata orang makan apa kok 
cepat sekali jalannya. Bermacam-macamlah yang saya makan itu, 
yang empedu-empedu tidak keruan itu (ular kobra) itu loh saya 
makan, apa kata orang saja…beli..ternyata betul bu kering bu, cepat 
sekali..”) 
 

e) Pijat  

Partisipan mengungkapkan pula bahwa mereka memanfaatkan terapi 

komplementer pijat jika merasakan keluhan sebagai alternatif 

pengobatan yang dipilih selain medis. Berikut laporannya dijelaskan 

oleh partisipan lima dan enam belas: 

“ ya pijet..pokoknya kemana kata orang ada orang bisa pijet, kesitu 
saya datangi…. siapa tau kan apa itu…urat..apa itu..e… 
uratnya…siapa tau aliran darah, kata dokter memang aliran 
darahnya ga lancar, jadi saya pijat pijat segala..” (P05) 
 
“pulangnya sakit kok perut nih..nembus dari kiri nih..sampai ke 
belakang..jadi..namanya badan capek kan kebiasaan saya kan pijit. 
Pijit kok malah tambah sakit saya bilang. Terus…periksa ae ke 
Neosigma..semua gula apa tu..asam urat segala macam kan..apa ni 
trigliserida..ada semua penyakit tu….” (P16) 
 

f) Spritual 

Spritual juga diungkapkan partisipan sebagai salah satu jenis 

pengobatan yang dipilih selain pengobatan medis yang dijalani. 

Partisipan ini menyatakan bahwa adanya dorongan untuk melakukan 

pengobatan dengan spiritual ini karena adanya kepercayaan bahwa 

kondisi sakit yang di alami tidak hanya karena masalah kesehatan 

namun karena adanya faktor lain. Pengalaman ini digambarkan dalam 

ilustrasi kalimat dari partisipan lima dan tujuh di bawah ini: 
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 “ ya..minta sama pak kiai aja pak ustad, minta air…..” (P05) 

“ ngaran kita handak baik…tesarah ja lagi..yang penting kita 
beikhtiar ya lo..jadi dokter hiih, anu hiih.. ya kalo…dulu ni aku ni 
sebelum di rukiyah ni nang kaya dicucuk seribu jarum, aku handak 
di kursi roda ja..pas dirukiyah agak ringan. Memang 
menungut..menungut…tapi kan kawa bejalan..kawa bediri..makan 
gancang..sudah bersinar. Sebelumnya tu pucat nang kaya mayat tu 
nah..padahal hanyar kena..lucu lo?…..”(P07) 
(“namanya kita mau sembuh..ya terserah kitalah..yang penting kita 
berusaha ya kan..jadi dokter iya..anu iya…ya kan..dulu saya ini 
sebelum dirukiyah ini badan seperti ditusuk seribu jarum, saya mau 
duduk di kursi roda saja..setelah dirukiyah agak ringan. Memang 
nyeri..nyeri..tapi kan bisa jalan…bisa berdiri..makan lahap..sudah 
bersinar. Sebelumnya itu pucat seperti mayat itu loh..padahal baru 
kena.. lucu kan?”) 
 

g) Jamu  
 
Partisipan juga mengungkapkan mereka mengkonsumsi jamu sebagai 

alternatif terapi untuk penyakit Diabetes yang dialami. Berikut 

kutipannya: 

 “Habis itu terus terus..minum jamu ae pahit-pahit….” (P02) 
 (setelah itu terus terus..minum jamu yang pahit pahit saja..”) 
 

“…amun jamu tu ada minum…asam kunir..kalau awak tu 
amis…kitu…kalau yang lain kededa…”(P09) 
(…kalau jamu itu ada minum..kunyit asam..siapa tau badan itu 
amis..begitu…kalau yang lain tidak ada..”) 

“………tapi ada juga sih..kalau herbal ndak..saya gak begitu 
telaten yah…terus terang saya ndak begitu telaten ..misalkan jamu 
jamu..bolehlah sekali dua..tapi bosanan saya gitu.. lebih banyak ke 
medis aja. “(P12) 
 

h) Alat terapi  

Partisipan menyatakan juga memiliki pengalaman menggunakan alat 

terapi untuk memelihara kesehatannya dan membantu penyembuhan 

luka mereka selama mereka menderita DM. Berikut kutipannya: 
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“Jadi makai alat terapilah, alat terapinya tu air ja disemprotkan. Itu 
ada ae masih tapi kada ku pakai lagi. Itu tu dipakai  mun lawas kd 
dpakai bau………..Tapi anehnya yang disini sembuh yang di bawah 
tadi mulai sembuh, sebulan setengah pakai alat terapi tu tadi 
sembuh.tapi bila kita basuh basuh, kena sabun lecet lagi, lalu 
disemprot lagi kada sanggup aku bau. Maka kita handak bagawi 
jarku. Itu am kada kupakai lagi.” (P01) 
(“jadi menggunakan alat terapi, alat terapinya itu air saja 
disemprotkan. Itu ada kok tapi sudah tidak saya pakai lagi. Itu kalau 
tidak dipakai bau…tapi anehnya yang di sini sembuh yang di bawah 
tadi mulai sembuh, sebulan setengah menggunakan alat terapi itu 
tadi sembuh. Tapi bila kita cuci cuci, kena sabun nanti lecet lagi, lalu 
disemprot lagi tidak sanggup saya bau. Mana kita mau kerja kata 
saya. Itulah makanya tidak saya pakai lagi.”) 
 
“nukar waispray..tau pian waispray..?iya, yang semprotan.. hilang 
baunya tu bu.. istilah duit sampai habis, sajuta setengah em… kada 
mau dibawa rumah sakit bu ae, hilang nang bau bau tu hilang, 
disemprot, diminumakan, banyak sembuh jar orang.” (P02) 
(“beli waispray..tau ibu waispray..?iya, yang semprotan..hilang 
baunya itu bu..sampai uang habis, satu juta setengah em…tidak mau 
di bawa ke rumah sakit bu, hilang bau bau itu hilang, disemprot, 
diminum, banyak sembuh katanya orang.”) 

i) Obat/suplemen non medis 

Partisipan mengungkapkan bahwa mereka juga mengikuti saran orang 

lain untuk mengkonsumsi obat-obatan/suplemen non medis yang 

menurut keterangan partisipan juga dapat membantu mengontrol kadar 

gula darahnya dan membantu penyembuhan luka mereka. Berikut 

kutipannya seperti disampaikan lima partisipan di bawah ini:  

“ ada obat Alkamin bebotol dari Australi itu…Pas sebulan habis, 
sekali minum 9 tetes tiga kali sehari, jm 6 jam 12, dengan sore. Jadi 
bila aku minum obat lain jam 9, jamnya kuselisihkan..” (P01) 
(“ada obat Alkamin kemasan botol dari Australia itu…setelah 
sebulan habis, sekali minum 9 tetes tiga kali sehari, jam 6 jam 12, 
lalu sore. Jadi kalau saya minum obat lain jam 9, jamnya saya 
bedakan..”) 
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“terus di obat pake apa ya.. herbal. Herbal opo jenenge itu…kayak 
botol ya cairan,,,keeling ..keling..ya ..kelinggg…itu dikasi temen, 
kita beli nyoba juga…”(P06) 
(terus diobati menggunakan apa ya..herbal. Herbal apa namanya 
itu..seperti botol ya cairan..keeling..keling..ya..keliinggg…itu diberi 
teman, kita beli mencoba juga..”) 

 
 “heeh, heheehhee..uuu dulu aku beherbal jua. Herbalife tu ah.. mau 
turun..setumat..habis tu naik lagi..tapi awak nyaman kitu nah..sigar 
modelnya tu….” (P14) 
(“iya…hehehehe..uuu dulu saya itu menggunakan herbal juga. 
Herbalife itulah…mau turun..sebentar..habis itu naik lagi…tapi 
badan enak begitulah..segar sepertinya itu…”) 

2) Terapi Medis  

Terapi medis digambarkan sebagai salah satu upaya pertama yang dipilih 

oleh sebagian partisipan saat keluhan dirasakan dan sekaligus menjadi 

pilihan akhir setelah sebagian besar partisipan mencoba mencari alternatif 

pengobatan diluar medis yang kurang berhasil, akhirnya partisipan 

menggantungkan pengobatannya pada perawatan medis, terutama setelah 

mereka mengalami ulkus kaki diabetik sebagai komplikasi penyakitnya. 

Sub tema ini menggambarkan jenis-jenis terapi medis yang dipilih oleh 

partisipan. Sub tema ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Dokter praktek, 

Rumah Sakit, Puskesmas, mantri, beli obat sendiri, home care, dan 

laboratorium.  

a) Dokter Praktek  

Sebelas partisipan mengungkapkan memilih dokter praktek sebagai 

tempat untuk memeriksakan diri ketika mulai mengalami keluhan sakit. 

Gambarannya dipaparkan oleh partisipan empat berikut ini:  
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 “Lawas kelawasan.. punggung ni sakit, dari lintuhut batis ni 
sampai punggung ni meungut, berobat ke dokter S jua sarafnya jar, 
lalu ke dokter I sempat jua pas batis ni kena na...” (P04) 
(“Lama kelamaan..punggung ini sakit, dari lutut kaki sampai 
punggung ini nyeri, berobat ke dokter S juga syarafnya katanya, lalu 
ke dokter I sempat juga saat kaki ini kena..”) 

b) Rumah Sakit  

Seluruh partisipan memanfaatkan pelayanan kesehatan dari Rumah 

Sakit untuk mengatasi masalah kesehatannya. Sebagian partisipan baru 

datang ke rumah sakit setelah mengalami komplikasi ulkus kaki diabetik 

yang cukup parah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, 

sebagiannya lagi memang memilih berobat ke Rumah Sakit sejak awal 

keluhan dirasakan. Berikut ilustrasinya:  

“ke anu ae, ke rumah sakit langsung (nada tinggi). Dulu kan ga 
pakai bpjs kan, bayar pribadi…pertama langsung ke poli..tu am 
sampai hari ini. Jadi aku ni sudah 21 hari..kuhitung sampai 31 
Desember sudah 21 hari. Ngaran kada pernah garing eh..mungkin 
kan ada jua gejala kencing manis…tapi kada tahu…kitukan..” (P07) 
(“ke anu lah..ke rumah sakit langsung (nada tinggi). Dulu kan tidak 
menggunakan bpjs kan, bayar pribadi..pertama langsung ke 
poli..itulah sampai hari ini. Jadi saya ini sudah 21 hari..saya hitung 
sampai 31 Desember sudah 21 hari. Namanya tidak pernah sakit 
sih..mungkin ada juga gejala kencing manis..tapi tidak 
tahu…begitukan..”) 
 
“…lalu tege kan akengku hetuh..eva.. heeh..imbit anu.. tege wayah 
tuh buka diabet hang hunjun… iye maurus maanu narai macam 
male..imbit kahetuh..jite am..bara jite am ku..langsung rawat te 
male…..” (P13) 
(“..lalu ada keponakan saya di sini..eva…iya..bawa anu..ada 
sekarang buka diabet di atas…dia yang mengurus segala macamnya 
kemarin, di bawa ke sini. Itu lah..dari situ lah..langsung rawat 
kemarin itu..”) 
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c) Puskesmas 

Tujuh partisipan menyatakan pergi ke Puskesmas untuk berobat pada 

saat awal keluhan mulai di rasakan, beberapa di antaranya pergi untuk 

mendapatkan perawatan, sebagian hanya untuk mendapatkan rujukan ke 

Rumah Sakit. Berikut kutipannya:  

“habis itu..saya periksa.. ke .. mana itu mama ila yang tempat di 
puskesmas pasir putih kah…jadi ke puskesmas,, ya.. memang betul 
itu gula saya itu 400 lebih.” (P05) 
 
“lebih baik merujuk aja ke rumah sakit lo,… Jdi rujuk ae pakai bpjs 
tu pank.ke puskesmas sempat jua kereda perubahan….” (P09) 
(“lebih baik merujuk saja ke rumah sakit kan,… jadi rujuk saja 
menggunakan bpjs, ke puskesmas sempat juga tidak ada 
perubahan..”) 

 
d) Mantri  

Mantri, istilah yang di sebut partisipan untuk menyatakan bahwa mereka 

berobat ke perawat praktek saat merasakan keluhan sakit. Partisipan 

menyatakan datang ke perawat praktek sebagai upaya untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut kutipannya: 

“lalu beperiksa ke mantri T di situ, parak sini ja. Jar sidin kam ni 
bisa kena kencing manis, lalu diperiksa gula, 350 gulanya. Lalu 
diberi obat. Kesitu am tarus.. bekurang, kena sudah sakit kesana 
lagi, inya parak pank disitu rumahnya. Apa ke dokter mahal 
bayarannya jar ulun…(P04) 
(“lalu periksa ke mantri T disitu..dekat sini saja. Kata beliau kamu 
ini kemungkinan kencing manis, lalu diperiksa gula, 350 gulanya. 
Lalu diberi obat. Kesitulah saya terus..berkurang, nanti kalau sakit 
ke sana lagi, dia dekat sih di situ rumahnya. Soalnya ke dokter mahal 
bayarannya kata saya…”) 

 
e) Beli obat sendiri  

Partisipan menyampaikan bahwa selain berobat ke petugas kesehatan, 

mereka juga memilih untuk membeli obat sendiri untuk mengatasi 
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keluhan keluhannya akibat gejala penyakit DM yang di alaminya. 

Berikut laporannya: 

“….obat nukar..obatnya…” (P03) 
(“…obatnya beli..obatnya…”) 
 
“Gula tinggi, tekanan tinggi kada periksa lagi am ulun, yang penting 
ini dibersihkan, habis dibersihkan tu kada periksa am lagi ulun.. 
obat diminum tiga kali sehari, nukar obat diapotek tu..yang tetinggi 
dosisnya, ada yang 500.” (P04) 
(gula tinggi, tekanan tinggi tidak saya periksa lagi, yang penting ini 
dibersihkan, setelah dibersihkan tidak periksa lagi saya....obat 
diminum tiga kali sehari, beli obat diapotek itu..yang lebih tinggi 
dosisnya, ada yang 500.”) 
 

f) Home care 

Partisipan menyatakan memanfaatkan pelayanan home care dari 

perawat untuk melakukan perawatan luka pada kakinya. Ilustrasinya 

seperti dijelaskan oleh partisipan sepuluh pada kutipan di bawah ini: 

“ini ada..ada empat ini mbak..empat luka ni dulu. Jadi saya di 
rumah ndak bisa berdiri kan. Ada orang ini..orang..perawat, 
perawat jadi saya manggil perawat itu. Perawat itu yang pertama 
kali Namanya E, laki-laki. Nah..itu kalau gak salah hampir satu 
tahun..saya dirawat dia itu…dirawat..sembuh…(P10) 

 
g) Laboratorium  

Partisipan menyatakan memanfaatkan laboratorium kesehatan untuk 

memeriksakan kondisi kesehatannya ketika ada gejala yang dirasakan. 

Berikut kutipannya:  

“Periksa lagi ke sukma, eh ke anu sini, ke seribu dahan. Nah, disitu 
di lab. Periksa..tinggi..200, 250, kada mau turun-turun…”(P02) 
(“periksa lagi ke sukma, eh ke anu sini, ke seribu dahan. Nah di situ 
di lab. Periksa…tinggi..200, 250, tidak mau turun-turun..”) 
 
“…..Nah itu ..terus cek ke lab..cek ke dokter..ya..ke lab di 
Neosigma…ternyata kadar gulanya 330, Tg nya sama 
segitu..kolesterolnya enggak…” (P12)  
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 Berdasarkan keseluruhan pemaparan partisipan yang telah diuraikan di atas 

dapat dilihat bahwa partisipan memaknai penyakitnya sebagai suatu penyakit yang 

yang terjadi akibat faktor genetik atau keturunan dan akibat persepsi budaya yang 

diyakini mereka sebagai masyarakat Dayak Sampit, yaitu bahwa penyakit 

disebabkan faktor X atau gangguan dari luar, sehingga partisipan memaknai 

penyebab penyakitnya tidak berhubungan dengan makanan. Oleh sebab itu, 

partisipan memandang intervensi diet bukanlah intervensi yang tepat untuk 

mengatasi penyakitnya. Pemaknaan yang kurang tepat tentang penyebab penyakit 

ini menyebabkan partisipan memilih untuk tidak rutin memanfaatkan pelayanan 

kesehatan saat gejala mulai dirasakan, namun justru lebih memilih penatalaksanaan 

diluar medis sebagai alternatif pengobatan.  

Partisipan berfokus pada persepsi ingin sembuh dan mengobati penyakitnya 

dengan terapi komplementer, terutama terapi tradisional yang diyakini oleh 

masyarakat Dayak Sampit dan mengabaikan penatalaksanaan yang dianjurkan oleh 

petugas kesehatan salah satunya adalah manajemen diet, disamping 

penatalaksanaan DM yang lain (medikasi, kontrol gula darah teratur, aktifitas fisik, 

perawatan kaki). Partisipan baru memilih terapi medis sebagai fokus intervensi 

ketika telah mengalami kondisi penyakit yang memburuk atau mengalami 

komplikasi.  

4.3.2 Faktor penguat perilaku ketidakpatuhan 

Tema berikutnya yang ditemukan pada partisipan adalah faktor penguat 

perilaku ketidakpatuhan. Tema ini berfokus pada persepsi partisipan tentang hal-

hal yang diketahuinya dan dialaminya yang kemudian dianggapnya sebagai hal-hal 
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yang semakin menguatkan persepsi partisipan untuk menjalani perilaku tidak patuh 

terhadap diet DM. Tema ini tidak hanya berbicara tentang kendala yang partisipan 

alami dalam menjalani diet, namun juga berbicara mengenai latar belakang 

partisipan bahkan termasuk pengetahuannya mengenai diet DM. Sub tema yang 

termasuk dalam tema ini antara lain: 1) pengetahuan tentang diet DM yang kurang 

tepat, 2) kepribadian individu yang mengabaikan , 3) kebudayaan yang tidak sesuai 

dengan menu diet, 4) faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk diet, 5) 

hambatan selama menjalani diet, 6) kurangnya dukungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tema 2: Faktor penguat perilaku ketidakpatuhan 

4.3.2.1 Pengetahuan diet DM yang kurang tepat 

Sub tema ini menggambarkan pemahaman yang partisipan miliki 

mengenai diet DM yang seharusnya ia jalani. Partisipan dalam penelitian ini 

menggambarkan bahwa pengetahuan mereka tentang diet terbatas pada jenis 

makan, namu tidak mengungkapkan pemahaman mereka mengenai ketepatan 

jumlah kalori maupun pengaturan jadwal makanan yang tepat. Pengetahuan 
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tentang diet ini juga dipengaruhi oleh adanya keyakinan partisipan tentang jenis 

makanan tertentu yang tepat bagi penderita DM yang mereka sebut dengan 

penyakit kencing manis. Sub tema ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: 

tidak boleh mengkonsumsi nasi putih, tidak boleh mengkonsumsi gula pasir, nasi 

putih harus dingin, konsumsi makanan/minuman yang pahit, tanpa protein, 

makanan tidak menyebabkan kadar gula naik.  

1) Tidak boleh mengkonsumsi nasi putih 

Dua belas partisipan meyakini bahwa pola diet yang baik untuk pasien DM 

adalah dengan tidak mengkonsumsi nasi putih sama sekali, karena 

partisipan meyakini konsumsi nasi putih dapat meningkatkan kadar gula 

darah mereka. Fokus pemilihan jenis karbohidrat yang partisipan untuk 

menggantikan nasi putih antara lain: nasi jagung/jagung, beras merah dan 

singkong atau yang umum masyarakat Dayak Sampit sebut dengan kunjuy. 

Berikut kutipannya:  

“…Tapi pas ketahuan periksa 511 lah, kada wani am makan nasi, 
makan gin baras jagung..” (P01) 
(“tapi..setelah ketahuan periksa 511, tidak berani lagi makan nasi, 
makan juga beras jagung..” ) 
 
“..tapi akulah pas kudengar dengar dengar beras merah bagus, baik 
aku makan beras merah.. gak ada pantangan jarnya ….” (P07) 
(“tapi saat saya dengar dengar beras merah bagus, lebih baik saya 
makan beras merah..tidak ada pantangan katanya..”) 
 
“…na terus anu..makan kan..saya gak fokus dari nasi tu 
enggak..makannya dari singkong itu kan…ya nasi dari singkong.” 
(P18) 
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2) Tidak boleh mengkonsumsi gula pasir  

Dua belas partisipan meyakini bahwa pasien yang memiliki penyakit DM 

tidak diperbolehkan untuk minum/makan sesuatu dengan gula pasir, 

sehingga mereka menggantinya dengan pemanis buatan atau yang mereka 

sebut dengan gula jagung. Perilaku mengganti gula pasir dengan pemanis 

buatan ini menurut partisipan sudah cukup untuk mengontrol gula darahnya. 

Partisipan merasa dengan perilakunya ini dia sudah melakukan diet yang 

tepat. Berikut pernyataan partisipan:  

“…yang penting jangan makan gula merah, sama coklat, sama gula 
jar sidin. Gula intinya. Ayu jarku…hiih,..tropicana diabet..kada 
pernah minum gula pasir bertahun-tahun…sudah menjaga am ah 
ding..ngaran tadi menjaga berat badan segala menjaga penampilan 
tadi ngalih ae lo…jadi awak tu kada pernah jua yang terlalu 
melar..pokoknya ideal gitu nah…” (P07) 
(“..yang penting jangan makan gula merah, coklat dan gula kata 
beliau. Gula intinya. Baiklah kata saya..iya..tropicana diabet..tidak 
pernah minum gula pasir bertahun-tahun…sudah diet lah 
de…Namanya kan menjaga berat badan sekalian menjaga 
penampilan ya seperti itulah..jadi badan itu tidak pernah juga terlalu 
melar..pokoknya ideal gitulah”) 
 
“kada, nasi nang anu tu ae ah nang biasa tu ae….nah kopi.. pakai 
gula jagung..” (P14) 
(“ tidak..kalau makan nasi seperti biasa saja..nah kopi…saya pakai 
gula jagung..”) 
 
“hiih gasan makan nasi tu, kada besayur..lawan banyu teh tu am..teh 
tu begula anu tu..gula diabet tu..”(P19) 
(“iya..untuk makan nasi itu, tidak pakai sayur…sama air teh itu 
lah..teh itu menggunakan gula anu itu…gula diabet itu..”) 

3) Nasi putih harus dingin 

Partisipan mengungkapkan jika mereka terpaksa mengkonsumsi nasi putih, 

maka nasi tersebut harus didinginkan terlebih dahulu. Partisipan meyakini 

jika nasi putih yang panas mengandung kadar gula yang tinggi, sehingga 
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tidak baik bagi penderita DM. partisipan juga beranggapan bahwa porsi dan 

waktu makan tidak menjadi fokus, selama nasi putihnya dingin maka diet 

itu sudah sesuai bagi penderita DM.  

“.kada wani nasi putih, nasi putih tu mun sisa semalam hanyar wani 
ulun memakan…tahu..lakas naik gulanya jarnya..jar..lalu nasi tu 
didinginkan” (P02) 
“tidak berani nasi putih, nasi putih kalau sisa kemarin baru saya 
berani makan….tidak tahu..cepat naik gulanya katanya….katanya 
…jadi nasi itu didinginkan..”) 

“makannya biasanya ja, asal dingin dahulu…anu..anu..apa 
Namanya banyu putih segalaan, nasi putih dahulu didinginkan..” 
(P03) 
“makannya seperti biasa saja, asal dingin dulu..anu..anu..apa 
namanya..air putih sekalian..nasi putih dulu didinginkan..”) 
 
“….makan itu jangan jangan makan nasilah..istilahnya nasi yang 
panas. Jangan…periksa yang pertama itu..istilahnya jangan nasi 
yang hangatlah..jangan..jangan makan.. yang ibaratnya saya untuk 
stoknya makanan saya habis paling nasi yang kemarin..nasi nasi 
yang hampir hampir basi lah.. nasi dinginlah.. itu saya masih 
makan..” (P18) 

4) Konsumsi makanan/minuman yang pahit 

Delapan partisipan mempercayai bahwa penyakit DM, yang mereka ketahui 

sebagai penyakit kencing manis membutuhkan diet yang tepat dalam 

penanganannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan/minuman yang tidak 

manis, namun pahit. Berikut laporannya: 

 “... pokoknya mun segala pait-paitan ni ulun minum semua.” (P02) 
 (“..pokoknya semua yang pahit-pahit saya minum semua.”) 
 

“…Cuma kadang kadang aku tu sukanya kopi tu kopi pahit. Tanpa 
gula kitu na. Numbuk sendiri.kan kereda campurannya..”(P11) 
(Cuma kadang-kadang saya sukanya kopi itu kopi pahit, tanpa gula 
begitu. Numbuk sendiri, kan tidak ada campurannya..” ) 

 
“…iya jarku ..kumakani ja apa ja..segala daun kates tu na mantah 
ku blender..kuparah banyunya sakingku handak mengurangi gula 
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darah tu..yo lah..sampat bebulan bulan jua kuminum nang 
itu..”(P19) 
(“..iya kata saya…saya makan apa saja ..daun papaya yang mentah 
itu saya blender..saya peras airnya.. karna saya sangat ingin 
mengurangi dula darah itu..ayo..sempat berbulan bulan saya minum 
itu..”) 

5) Tanpa protein 

Partisipan juga mengungkapkan pemahamannya mengenai diet bahwa diet 

DM yang tepat adalah dengan tidak mengkonsumsi protein baik itu telur, 

daging maupun ikan. Ada partisipan yang mengungkapkan bahwa makanan 

tersebut mengandung bahan kimia sehingga penyakitnya bisa semakin 

memburuk, ada pula yang masih mengkonsumsi ikan dan telur namun tidak 

makan daging sama sekali. Bagi beberapa partisipan ini, protein yang 

berlebihan tidak baik bagi proses penyembuhannya dan dapat menimbulkan 

penyakit lainnya. Berikut kutipannya:  

“ Kalau dulu ayam ras gak ada..makanan makan bama itu kan gak 
ada..hehehe sekarang kan ayam 6 bulan aja sudah ganal. Mun dulu 
kan setahun…dua tahun hanyar ganalnya.. wayah ini kan 45 hari 
ayam sudah dua kilo..dua kilo labih..sedangkan ini kan..ada jua 
keluhan dari ayam kan..gak boleh makan ayammm katanya..sama 
doktor sama anu sini kan..” (P11) 
(“kalau dulu ayam ras tidak ada..makanan makan bama itu kan tidak 
ada..hehehe sekarang kan ayam 6 bulan saja sudah besar. Kalau dulu 
kan setahun..dua tahun baru besar. Sekarang kan 45 hari ayam sudah 
dua kilogram..dua kilogram lebih..sedangkan ini kan..ada juga 
keluhan dari ayam kan..tidak boleh makan ayam katanya..sama 
dokter anu sini kan..”) 

“dia kukuma manuk sampai tuh..heee..barangay lauk ih pank..aku 
tuh asal lauk ih.. dia..daging gin dia..dia kubahanyi ah…yaam kuan 
ewen..mikeh tekanan…” (P17) 
(“tidak makan ayam sampai sekarang..hehe..sembarang ikan aja 
sih..saya ini asal ikan saja..tidak..daging juga tidak…tidak berani 
saya makan..iya kata mereka ..takut hipertensi.”) 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



101 
 
 
 

 

 
“lauknya …ya paling…bikin sayur bening gitu aja.. beuh,,ndak..gak 
,,gak berani..apa lagi luka luka model kayak gini.. telor, ayam itu 
gak berani makan…”(P18) 

6) Makanan tidak menyebabkan kadar gula darah naik 

Dua belas partisipan mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi 

tidak menyebabkan kadar gula darah naik. Ada partisipan meyakini bahwa 

makanan justru menyehatkan, ada pula partisipan yang meyakini bahwa 

bukan makanan yang meningkatkan kadar gula darah, namun akibat cara 

memasak yang praktis dengan menggunakan listrik (magic com), dan ada 

pula yang beranggapan makanan yang mengandung pengawetlah yang 

dapat meningkatkan kadar gula darah. Berikut kutipannya: 

“Soalnya makanan tu kededa jadi penyakit, jadi darah daging, 
sehaaat.. ujar ulun hehehehe (tertawa) “(P04) 
(“soalnya makanan itu tidak ada yang menjadi penyakit, menjadi 
darah daging, sehaat..kata saya hehehehe (tertawa)”) 
 
“ sayuran dulu dulu tu kan paling ada kelakai, pucuk katu, yang 
tanpa kimia, tanpa pupuk tanpa apa..walaupun ada cuma pupuk 
kandang, na itu..kan kededa ceritanya kencing manis itu kan kededa 
dulu…..heeh..sayur sayuran yang ada itu kan…hari ini aja kan ulat 
aja kan kalau sayuran dipupuk kan kada dimakan daunnya kan.. nah 
itu..ulat aja itu..apalagi manusia.…. kalau bila kopi kapten segala 
anu tu kan..sudah anu jua..ada pengawet jua kan..modelnya kayak 
kopi kapten ni kan..belum tentu itu asli..kadang kadang  campur 
jagung..campur apa..” (P11)  
(“sayuran dulu dulu tu kan paling ada pakis, katuk, yang tanpa 
kimia, tanpa pupuk tanpa apa..walaupun ada cuma pupuk kendang, 
na itu..kan tidak ada ceritanya kencing manis itu kan tidak ada 
dulu..iya…sayur-sayuran yang ada itu kan…hari ini aja kan ulat aja 
kan kalau sayuran dipupuk kan tidak dimakan daunnya kan..nah 
itu…ulat aja itu..apalagi manusia….seperti kopi kapten itu 
kan..sudah anu juga..ada pengawet juga kan..yang seperti kopi 
kapten ni kan..belum tentu itu asli..kadang-kadang campur 
jagung..campur apa..”) 
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“ ini sampai 500 semalam. Makan nasi dimajikom tarus kada tahu. 
Beras merah nukar, tapi belain nular majikom yang halus tu. 
Bemasak disitu kainya pakai aku kyaitu ah. Sekalinya pas kawalku 
beelang, kenapa pian memasak nasi disitu jarnya. Hah? Kenapa 
memang jarku.. hiii kadanya pian bisa sembuh jarnya, nya ada anu 
kawalnya tu lakinya kena diabet jua, sampai meninggal jarnya lah, 
jangan sangit pian dengan ulun, ulun bepadah. Bisalah sangit jarku 
(tertawa) hiih, sukur ikam madahi jarku, suruh nya masak dipanci 
kitu caranya. “ (P01) 
(“ini sampai 500 kemarin. Makan nasi di magic com terus tidak tahu. 
Beras merah beli, tapi beda lagi beli magic com yang kecil itu. 
Masak disitu untuk kakeknya (maksudnya suaminya), yang itu 
untuk saya gitulah. Ternyata pas teman saya bertamu ke rumah, 
kenapa ibu memasak nasi disitu katanya. Hah? Memangnya kenapa 
kata saya. Hiii..katanya..tidak bisa sembuh ibu nanti katanya, ada 
temannya suaminya kena diabetes juga, sampai meninggal katanya. 
Jangan marah sama saya, saya cuma memberi tahu. Masa saya 
marah kata saya (tertawa). Iya..bersyukur kamu memberi tahu kata 
saya, dia bilang masak dipanci begitu caranya.” (P01) 

4.3.2.2 Kepribadian individu yang tidak peduli 

Sub tema ini menggambarkan kepribadian atau karakteristik masing-

masing individu yang dirasakan oleh partisipan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi ketidakpatuhannya terhadap diet. Partisipan mengungkapkan 

walaupun telah diberikan edukasi tentang pola diet dan penanganan diet yang 

tepat oleh petugas kesehatan namun partisipan tetap tidak mentaati anjuran 

yang diberikan dan hal ini diakibatkan karena faktor dari dalam dirinya yang 

cenderung mengabaikan. Partisipan mengungkapkan sub tema ini terbagi 

menjadi dua kategori, yaitu: mengabaikan, dan bandel.  

1) Mengabaikan  

Partisipan mengungkapkan bahwa mereka mengabaikan atau mengacuhkan 

terhadap anjuran diet yang telah diberikan oleh petugas kesehatan kepada 

dirinya. Partisipan menyadari bahwa informasi yang disampaikan sudah 
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cukup jelas, namun dari dalam dirinya tetap saja mengacuhkan dan tidak 

menjalankan pola diet yang seharusnya.  Berikut laporannya:   

“….Makan am.. percaya tu pank semua makanan dari Allah semua, 
kada menjadi penyakit. Biar ditangat ini ini ini, kada tetahu am 
ulun…” (P04) 
(“makan lah..percaya semua makanan dari Allah semua tidak 
menjadi penyakit. Biar diberi tahu ini ini ini, saya tidak peduli..” 
(P04) 
 
“iya dkasih tau suruh makan kentang..kentang sama itu 
apa…tales..di rebus..Cuma makan itu aja..tapi saya gak mau… 
pokoknya apa ya.. dulu tu makannya tu yang instan instanlah 
pokoknya…” 

2) Bandel   

Partisipan juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki karakter bandel 

sehingga tidak mematuhi terhadap aturan diet yang telah diinformasikan 

kepada mereka, bahkan sekalipun telah diberikan dukungan oleh keluarga 

untuk mematuhi diet namun pola diet seringkali dilanggar dan tidak dipatuhi 

oleh partisipan. Berikut kutipannya: 

“Sudah dipadahi am kada boleh makan ini kada boleh makan 
itu..bila luka sedikit kena beganal. Sudah dipadahi am…di umpati 
ae jua… sekalinya 6 bulanan ni..pas puasa semalam.. 
kayakapa..bapak ni mdahi ja…Cuma si bandel ni tadi… makan kada 
di atur ..kada minum obat jua..itu akibatnyaaa” (P09) 
(“sudah diberi tahu tidak boleh makan ini tidak boleh makan itu..bila 
luka sedikit nanti membesar. Sudah diberi tahu..diikutin 
juga…ternyata 6 bulanan ini..pas puasa kemarin…seperti 
apa..bapak (suami) ini sudah memberi tahu ..Cuma si bandel ini 
…makan tidak diatur..obat tidak diminum juga…itu akibatnyaa..”) 
 
“hehehehehe..iya..bandel sih orangnya hehehehe ngeyel kata orang 
jawa kan.. Cuma kan ya memang…ya itulah..yang saya bandel 
..makan segala macam kan..gak dijaga. Kemarin tu belum masuk 
rumah sakit ja sempat apa..beli es buah segala macam kan. Kan tu 
kan manis…” (P16) 
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4.3.2.3 Kebudayaan yang tidak sesuai dengan menu diet 

Sub tema ini menggambarkan bagaimana kebudayaan yang diyakini dan 

dijalani partisipan memberikan pengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan 

partisipan terhadap diet DM yang seharusnya dilakukan. Kebudayaan tersebut 

berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Dayak Sampit yang dianut 

partisipan dan berhubungan pula dengan makanan khas masyarakat Dayak 

Sampit yang telah menjadi pola kehidupan sehari-hari partisipan yang menjadi 

penghalang bagi partisipan untuk patuh terhadap dietnya. Sub tema ini terbagi 

menjadi empat kategori, yaitu: makan bersama, hayatan/perayaan 

keagamaan/kematian, bertamu, dan makanan khas. 

1) Makan Bersama  

Partisipan mengungkapkan adanya kebudayaan atau kebiasaan makan 

secara bersama-sama yang berlaku di lingkungan keluarganya 

menghambat dirinya untuk dapat mengatur menu sesuai dengan menu diet 

yang diketahuinya tepat bagi penderita DM. Berikut ulasannya: 

“suah jua makan di banjar wadah iparku, makanan jar sidin, 
kawalah kita bedudi makan. Wadah orang kita bedudi makan, kada 
kawa aku wadah iparku supan, wadah orang. aku biar bedudi kan 
bebas kita…. kalau makan lansung nasinya panas am….harusnya 
kada boleh tapi kada kawa bekutik am. Beimbaian am makan 
seberataan, inya kan adat orang banjar kan beimbaian seberataan, 
amun aku bedudi jarku mendinginkannya tedudi pada orang, koler 
am aku hahaha (tertawa)(P01) 
(“pernah juga makan di Banjar tempat ipar saya, ayo makan kata 
beliau. Masa kita makan belakangan. Tempat orang kita makan 
belakangan, tidak bisa saya tempat ipar saya malu, tempat orang. 
Seandainya bisa belakangan kan bebas kita…kalau makan bersama 
langsung nasinya panas deh…harusnya kan tidak boleh tapi tidak 
bisa berkutik deh. Makan bersama semuanya, itu kan adat Banjar 
kan bersama-sama semuanya, kalau saya belakangan mendinginkan 
nasi kata saya, malas sudah hahaha..”(tertawa) 
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“heeh ada..ada ada kadang..acaranya..bila bekumpulan am 
dingsanak tu, bemakanan am…” (P16) 
(“iya…ada..ada..kadang..acaranya..kalau berkumpul semua 
saudara..makan lah bersama sama..”) 

 
2) Hajatan/Perayaan Keagamaan/Kematian 

Partisipan mengungkapkan budaya hajatan/perayaan keagamaan/kematian 

juga dapat mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi makanan dan 

menyebabkan mereka tidak dapat mematuhi diet yang seharusnya 

dijalankan. Berikut kutipannya:  

“Kalau lebaran ..bisa..entok…bebek dimasak rendang..bisa sesekali 
masak yang gitu… kalau undangan orang...yo tetep 
dimakan…,milih milih.. yang jelas ada urapnya oke..” (P06) 
 
“Tapi bila datang pengantin tu mau kada mau am tu…..ya itu..mau 
kada mau am tu… mun parak situ kan ..handak kita kada 
ketia,,kekawalan kan…”(P08) 
(“tapi bila pergi ke acara pernikahan mau tidak maulah itu..ya 
itu..mau tidak mau…kalau dekat situ kan..mau kita tidak datang..ya 
itu kan teman kan..”) 
 
 “Pasti membaram kan awi jadi kebiasaan. Jadi kare anu te , kare 
nihau macam macam te..tege anu ih pank aku buli. Mun bihin te 
narai ih minuman uras ihupkuh..” (P13) 
(“pasti minum “baram” karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau 
anu itu…kalau ada acara kematian segala macam…ada sih aku 
pulang. Kalau dulu itu semua minuman keras saya minum saja...” 
 
“…istilahnya jangan nasi yang hangatlah..jangan jangan makan.. 
terus makan dari yang lain lah apa nasi dari singkong..nasi dari 
jagung.. ganti nasi gitu..kecuali pas kita kepepet ditempat orang apa 
ditempat hajatan….” (P18) 
 

3) Bertamu  

Partisipan juga mengungkapkan bahwa kebudayaan bertamu dapat 

mempengaruhi mereka dalam mematuhi aturan diet. Hal ini dikarenakan 

ada kebiasaan masyarakat yang selalu menyuguhkan minuman, terutama 
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minuman manis atau kudapan lain ketika ada orang yang bertamu. 

Partisipan juga mempercayai kebiasaan masyarakat bahwa ketika tuan 

rumah menyuguhkan sesuatu maka harus diminum atau dimakan untuk 

menghargai tuan rumah. Berikut kutipannya: 

“..tapi tau kea iya amun maja kare uluh te, paksa ih mihup kea 
pank…mun maja kare nanjung eka uluh te kan..mun nenga uluh kare 
danum kopi kan..mun dia kenal atau harun harun anu te ihupku 
ih..mun ye anu bepander ih dia ulih aku mihup anu…kute ih pank..” 
(P13) 
(tapi bisa juga kalau bertamu ke rumah orang itu, terpaksa minum 
juga sih...kalau bertamu ke tempat orang kan…kalau disuguhkan 
kopi..kalau tidak kenal atau baru kenal saya minum saja..kalau sudah 
dekat baru saya bicara saya tidak bisa minum..begitu saja sih..”) 

  
“mun kopi teh tu anu ae..selama aku sakit ni, tumatan aku belum 
sakit tu…kalau minum teh tu kada rutin paan kecuali aku ni 
ketempat orang. Soalnya kan orang meolah kan mau kada mau kita 
tekinum” (P20) 
(kalau kopi itu..selama saya sakit ini..semenjak saya belum sakit 
itu..minum teh itu memang tidak rutin, terkecuali saya ke tempat 
orang. Karena kalau sudah dibuatkan sama yang punya rumah kan 
mau tidak mau kita minum.”) 
 

4) Makanan khas  

Hampir seluruh partisipan mengkonsumsi makanan khas yang ada di 

Sampit dan memasukkannya dalam menu harian. Jenisnya terdiri dari 

makanan khas Sampit yang merupakan olahan makanan dengan santan dan 

berlemak, kudapan pengganti nasi yang cukup tinggi karbohidrat dan 

buah-buahan khas daerah Sampit yang sedang musim berbuah yang 

mengandung kalori tinggi, sehingga sulit bagi partisipan untuk mengontrol 

konsumsinya.Berikut ulasannya:  

“besantan rajin ja..pagi tadi besantan ..hari semalam gangan 
besantan jua….ujau jar kita tu..nyaman eh.. 
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hehehe…besantan..lawan waluh habang tu. Nyaman….hari ini 
..sayur besantan jua tadi tu.. … masih ja..makan gangan belamak 
segalaan…” (P08) 
(“makanan bersantan sering saja, tadi pagi bersantan...kemarin 
bersantan juga, sayur “ujau” sering kita bilang itu...enak 
soalnya..hehehehe bersantan sama labu merah itu. Enak…hari ini 
..sayur bersantan juga tadi itu…masih saja..makan sayur berlemak 
juga..”) 
 
 “itulah… saya dulu masih muda..musim mangga itu saya makan 
mangga pake ikan..gak pake sayur. Mangga saya jadikan ikan, 
makan sama nasi” (P10) 

  “ ya…yang itu.. apa ..bingka ..”(P15) 

“Mun rambutan hanyar semalam anakku yang dikembali tu tadi 
inya mutik dikebun wadah acilnya..mun durian..hanyar pank malam 
tadi makan durian..kada kutahu ae. Kada jua pank mun banyak 
banar ah…. mun lunakannya tu ada sepiringan tuh bijinya 
hahahhaahahaha...”(P19) 
(“kalau rambutan baru kemarin anak saya yang di jalan Kembali itu 
dia metik di kebun tantenya..kalau durian..baru tadi malam makan 
durian..tidak tahu lagi saya. Tidak banyak sekali sih..tapi bijinya ada 
satu piring itu ahahahha....”) 
 
“…ada yang meantar nasi kuning ke warung, ada yang bejaja 
wadai. Nah itu ..sampai punya laki tu bu ae… jadi selajur am san 
dimakan tu bu..”(P20) 
(“…ada yang mengantar nasi kuning ke warung..ada yang berjualan 
kue, nah itu..sampai punya suami itu bu…jadi sekalian untuk 
dimakan itu bu jualannya.”) 
 

4.3.2.4 Faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk diet 

Sub tema ini menggambarkan faktor sosial/ekonomi partisipan yang 

mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan partisipan terhadap diet. Sub tema ini 

berhubungan dengan faktor pekerjaan dan kemampuan finansial partisipan. 

Sub tema ini terdiri dari empat kategori, yaitu: kebiasaan di tempat kerja, 

aktivitas kerja berkaitan dengan makanan, sulit mengatur menu karena 

pekerjaan, dan daya beli makanan. Berikut pemaparannya: 
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1) Kebiasaan ditempat kerja 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan kebiasaan makan bersama yang 

hampir setiap hari dilakukan di tempat kerjanya dapat mempengaruhi pola 

diet yang mereka jalani. Berikut ulasannya:  

“di sekolah tu pank aku melanggarnya tu. (tertawa)….. di sekolahan 
tu, bahalat hari makanan am. Bekumpulan duit sepuluh dua puluh, 
makanan am.” (P01) 
(disekolah itulah aku melanggarnya. (tertawa)…di sekolah itu, 
selang satu hari makan-makan lagi. Saling mengumpulkan uang 
sepuluh dua puluh ribu, makan-makan.”) 

“….tapi memang kita diluar..namanya juga kita dikantor..kan apa 
gitu..minum minuman yang ..kemasan..kemasan kayak teh kotak , 
apa,,masih minum gitu lo…dan sering….dulu sering.. dikantor,,atau 
dimanakah kita diluar gitu…sering..” (P12) 

“kadang kadang mun bos anu..tau aku..mungkin mun umba bos 
belua je sawa te kan..bila iye kakueh kute acara misal hang KFC 
kare n te atau kuman kuman hang huma te..kuman ih aku.. “(P13) 
(“kadang-kadang kalau bos anu..saya bisa…mungkin ikut bos saya 
keluar istrinya itu kan..kalau dia ke mana begitu acara misalnya di 
KFC atau makan-makan di rumah itu..makanlah saya.”) 
 

2) Aktivitas kerja yang berkaitan dengan makanan 

Delapan partisipan mengungkapkan memiliki pekerjaan utama maupun 

sampingan yang berkaitan erat dengan makanan, yaitu berjualan makanan 

atau kue-kue. Berikut kutipannya: 

“mungkin dulu tu mungkin…apa ya..pola makan dan kita juga 
termasuk pekerja keras..ya pekerja ..anggaplah pekerja keras ya.. 
karena walaupun kita punya penghasilan tapi kita tetap..kebetulan 
terutama saya ya kebetulan saya punya usaha lain yang memang 
harus kita full untuk bekerja…..saya bikin kue kering ……jadikan 
pada saat event yang memang itu..misal kita kerja sampai 
full…jadinya capeklah. Capek..akhirnya kita makan juga gak mikir 
makan.. gak mikir apa.. udah kerja gitu kan lupa dengan seperti itu.” 
(P12) 
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“aku ni memang meolah wadai am…. hiih, bejualan. Ini ja nang 
selawas ini ja..tetahan..” (P14) 
(saya ini memang bikin kue…iya berjualan. Ya selama ini saja (sakit 
kaki) yang berhenti dulu..”) 

 
3) Sulit mengatur menu karena pekerjaan  

Partisipan juga mengungkapkan bahwa karena pekerjaan yang dijalaninya 

membuatnya sulit untuk mengatur menu makanannya yang tepat untuk 

diet DM yang sedang dijalaninya, sehingga menu makanannya menjadi 

seadanya atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Berikut ulasannya: 

“. Apa kada kawa yo bemasak-masak ni, kena sianglah menunggu 
anu..menunggui warung.. jadi.. apa..anu inya  ni ke 
pasar..belanja..hari hari…. hhmm eh.. menjagai, jam 10 an pagi tu 
nah, sampai jam 12 jadi kena makan inya membawai dari pasar, 
makan apa yang dibawakan ae.. (tertawa)”(P03) 
(soalnya tidak bisa masak-masak, nanti siang menjaga anu..menjaga 
warung…jadi..apa..anu..dia ini ke pasar..belanja..setiap 
hari..hhmm..eh..menjaga jam 10 pagi itu sampai jam 12. Jadi nanti 
makan dia bawa dari pasar, jadi makan apa yang dia beli 
saja..”(tertawa) 
 
“ ya ni selama saya gak di Sampit, ikut suami kemarin dua bulan, 
memang gak makan sayur. Keadaan di sana tempatnya jauh dari 
pasar, ga ada orang bertanam sayur jadi makannya tu dari warung 
warung. Makan mie, makan telur…kayaknya itu..soalnya selama 
sebelum saya makan makannya yang seperti itu..saya keadaan saya 
sehat aja..”(P05) 

4) Daya beli makanan kurang 

Partisipan juga mengungkapkan bahwa daya beli mereka terhadap makanan 

mempengaruhi ketersediaan dan kemampuan mereka dan memilih makanan 

untuk menu diet mereka. Berikut ulasannya:  

  “ tapi liat liat juga keuangan hehehe.”(P06) 

“ kena makan tu..mbahnya bisukan tu kita minumlah..kena jam 11 
hanyar bisa makan. Kada boleh makan dulu. Lawan tehnya tu 
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na…wayah ni yaam 40 ribu.. Haur makan itu ja kada keduitan.” 
(P14) 
(nanti makan itu…setelah pagi kita minum ya…nanti jam 11 baru 
bisa makan. Tidak boleh makan dulu. Begitu juga tehnya 
itu..sekarang ini 40 ribu. Makan itu terus-terusan tidak sanggup 
uangnya.”) 

“ kentangnya suka ae..Cuma kan..istilah kentang ni mahal. Hehhhe 
(tertawa). Kalau kunjui tu kan paling 4000, 3000..”(P20) 
(“kentang suka saja...Cuma kan kentang ini mahal…hehhehe 
(tertawa). Kalau singkong itu kan paling 4000, 3000...”) 

4.3.2.5 Hambatan selama menjalani diet  

Sub tema ini menggambarkan bagaimana partisipan merasakan adanya 

hambatan yang di alami selama menjalani diet DM sehingga ketidakpatuhan itu 

terjadi. Sub tema ini terbagi menjadi enam kategori, yaitu: makanan diet tidak 

enak dan membosankan, selera, kurang puas/belum kenyang, gula darah sudah 

rendah, makan tidak teratur, dan efek samping.  

1) Makanan diet tidak enak dan membosankan 

Partisipan mengungkapkan bahwa hambatan yang mereka rasakan saat 

menjalani diet adalah makanan diet yang terasa tidak enak dan ada pula 

sebagian partisipan yang mengungkapkan bosan terhadap menu dietnya. 

Berikut ulasannya: 

“….makan gin baras jagung, baras jagung tu  kada nyaman, 
kasang-kasang kitu rasanya… Kalau pagi dmasak tu nyaman ja, tapi 
kalau udah siang dipanasi tu na pakai sayur kada nyaman dipanasi 
kada nyaman, 3 bulan kada sanggup lagi makan nasi 
jagung…”(P01) 
(“…makan juga beras jagung, beras jagung itu tidak enak, seperti 
ampas begitu rasanya..kalau pagi dimasak itu enak saja, tapi kalau 
sudah siang dipanaskan itu lah dengan sayur tidak enak dipanaskan 
tidak enak, 3 bulan tidak sanggup lagi makan nasi jagung…”) 
 
“makan nasi merah tu nang kayak ampas kitu ah bu. Kada makan 
ulun. Nasi jagung sedikit ja..” (P02) 
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(“makan nasi merah itu seperti ampas begitulah bu. Tidak makan 
saya. Nasi jagung sedikit saja…”) 

“beluntuh uras ah ih…tulaaaaii…en hindai manuk ..dia kukuma 
sampai tuh..heee..” (P17) 
(“direbus semuanya….bosaannnnnn…apalagi ayam…tidak saya 
makan sampai sekarang…heee.”) 
 

2) Selera  

Dua belas partisipan mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan mereka 

dalam melakukan diet dipengaruhi oleh selera mereka terhadap makanan 

atau ketidakmampuan mereka mengontrol nafsu makan. Berikut 

kutipannya: 

“Wadai cucur, kolak, maakaan semua. Gula habang tu, astah.. 
wadai wadai tu. Kepingin..semalam ada tukang begawi disini tu.. 
Ada wadai lakatan apa ngarannya tu nang begumpal dalamnya ada 
kacang hijau tu, ngambil satu ulun makan, kena ngambil lagi satu, 
orangnya kereda orangnya betukang ulun mencuntan nya hihi,,,pas 
kepingin eh….” (P04) 
(“kue cucur, kolak, maakaan semua. Gula merah itu, astaga..kue-kue 
itu. Pengen..kemarin ada tukang kerja di sini itu..ada kue ketan apa 
namanya yang dikepal terus dalamnya ada kacang hijau itu, ngambil 
satu saya makan, nanti ngambil lagi satu, orangnya tidak ada sedang 
bertukang saya curi hihi..soalnya pengen sih…”) 
 
 “…apalagi kalau pas itu seleranya gak..ya agak agak susah…. 
Terus memang..terus terang..saya karna biasa masak biasa apa 
ya..jadi harus kalau masak itu..kalau makan itu harus enak. Harus 
berasa enak. Harus enak. Walaupun kita e..sekarang ini 
dimasakkan..gak mau..kurang pas gitu…” (P12) 

“…masalahnya..kalau penyakit gula itu hawa nafsu makannya tu 
tinggi. Semua itu dimakan enak..hawanya ..mau makan itu 
kayaknya..kayaknya…mau nambah,,itu nafsunya..cuman 
tergantung kita yang mengendalikan…” (P18) 
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3) Kurang puas/belum kenyang 

Sebagian partisipan juga mengungkapkan jika perasaan belum puas atau 

belum kenyang juga menjadi salah satu penghambat bagi partisipan untuk 

menjalani diet. Berikut kutipannya: 

“kada tapi dherani. Inggih. Menurut tapi…ras.. rasa kada kenyang. 
Belum puas…..kurang rasanya bu…makanan tu rasa kurang-
kurang, masih mau nambah..enggih. mun sudah kebiasaan makan-
makan tu pank bu.” (P02) 
(tidak terlalu dihiraukan. Iya. Mengikuti tapi…ras..rasa tidak 
kenyang.  Belum puas…kurang rasanya bu..,makanan itu terasa 
kurang-kurang masih mau nambah…iya..kalau sudah kebiasaan 
makan-makan sih bu.”) 
 
 “hiiih, ada wayah ini kan nasinya yang dkurangi..kadang kadang tu 
bisa lapar parut tu…kalaunya lapar tu bisa yang macam macam 
am..mun kada pisangkah..kasan di ganjalkan keparut kan…kunjuy 
kah…apakah..” (P20) 
(“iya, ada waktunya kan nasinya dikurangi..kadang-kadang bisa 
lapar perut itu..kalau lapar itu bisa bermacam-macam..kalau tidak 
pisang..buat nahan perut kan..singkong..atau apa saja…”) 

 
4) Gula darah sudah rendah  

Ada juga partisipan yang mengungkapkan bahwa mereka tidak mematuhi 

diet yang dijalaninya karena merasa gula darahnya sudah rendah sehingga 

kondisinya dirasa cukup baik dan sehat. Berikut kutipannya disampaikan 

oleh partisipan tiga dan tujuh: 

“…..Kalau teh minum, tapi gula tropica. Yaam ,,Jadi, bila turun 
banar hanyar gula anu…gula biasa.” (P03) 
(“…kalau teh minum, tapi gula tropica. Ya..jadi kalau turun sekali 
baru gula anu…gula pasir.”) 

 
“iya udah tau..gak boleh..dilanggar…ya gimana ya..memang kalau 
masih rendah tu kita tu mbak kelihatannya pinginnn aja…tapi kalau 
udah tinggi, sadar.” (P10) 
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5) Makan tidak teratur 

Partisipan juga mengungkapkan faktor lain yang menghambat pola dietnya 

adalah jadwal makannya yang tidak dapat teratur oleh berbagai sebab. 

Berikut kutipannya: 

“yang biasa gak patuh.. kadang-kadang kalau kepepet..karena 
merasa sudah lapar, sudah capek, misalnya pulang dari rumah 
sakit..atau pergi-pergi keluar atau gak ada yang masakkan ya udah 
beli aja..” (P05) 

 
“…kalau tengah hari tu malas makan tu..kada makan 
am…sore…pagi tu makan nasi tu am…nasi biasa…wayahnya tu 
bisa kada habis…sore tu bila kededa cemilan lain…bisa jua nasi..” 
(P09) 
(kalau siang hari itu malas makan..tidak makan lagi..sore..pagi itu 
makan nasi lah..nasi biasa..ada waktunya kalau mungkin tidak 
habis..sore itu jika tidak ada cemilan lain..bisa juga nasi..”) 

 
“kadang kadang sekali..nasi tu paling ukuran fullnya tu segelas 
halus teh tu, nasi itu. Bisa dua kali kalau kada anu kenyang 
tu….”(P11) 
(“kadang-kadang sekali…nasi itu ukuran penuhnya itu satu gelas 
kecil teh itu, nasi itu. Bisa juga dua kali jika tidak anu kenyang itu..”) 

 
6) Efek samping diet 

Delapan partisipan mengungkapkan mereka merasakan bahwa diet yang 

dijalani justru memberikan efek samping yang merugikan bagi dirinya, 

yaitu munculnya penyakit lain, perubahan kadar glukosa darah yang 

terlampau drastis, dan penurunan kondisi tubuh. Berikut kutipannya:  

“….Kalau sayur ni, kalau kelakai kada bisa masak, kada bisa makan 
kelakai, kambuh asma, nangka kada kawa makan, kambuh maag. 
Tiga penyakit.” (P01) 
(“…kalau sayur ni, kalau pakis tidak bisa masak, tidak bisa makan 
pakis, asma saya kambuh, sayur nangka tidak bisa makan, maag 
kambuh. Tiga penyakit.”) 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



114 
 
 
 

 

“….jadi ke dokter W..maag jar..baras anu tu..baras habang tu 
pengaruh kalolah..kada masamlah kira kira..baras habang,,aku bila 
temakan baras itu tu..aku bila pagi tu padihhhh disini (menunjuk 
perut) ..heeh ..kalau tamakan..” (P08) 
(“….jadi ke dokter W..maag kata beliau..beras anu itu…beras merah 
itu pengaruh mungkin ya..apa asam ya mungkin..beras merah..saya 
kalau makan itu..kalau pagi itu pedihhh di sini (menunjuk 
perut)..heeh..kalau makan itu..”) 
  
“… suruh menukar anu gula anu tu lah  ..sudah am menukar sampai 
bepak-pak..  minumnya tu ulun, betambah pian…. betambah model 
naik-naik mintu” (P02) 
(“…disuruh beli anu gula anu itu …sudah beli sampai berpaket-
paket..minum itu saya, malah bertambah bu….tambah naik-naik 
begitu..(gula darahnya)” 

 “iluntuh anu te kan..rasih helu,,luntuh,,,ihup je telu galas jadi ije 
galas..sekali drop..di bawah 100” (P13) 
(direbus anu itu kan..dibersihkan dulu, rebus..minum tiga gelas 
menjadi satu gelas..ternyata drop ..di bawah 100”) 

4.3.2.6 Kurangnya Dukungan 

Sub tema ini berfokus pada penggambaran oleh partisipan mengenai 

kurangnya dukungan yang diperoleh selama mengalami penyakit dan 

menjalani diet DM yang pada akhirnya memperkuat perilaku 

ketidakpatuhannya. Kurangnya dukungan ini dirasakan terutama dari 

lingkungan keluarga dan dari pelayanan kesehatan yang dipilih. Tema ini 

terdiri dari dua kategori yaitu: dukungan keluarga negatif dan sikap dan 

pelayanan kesehatan negatif. 

1) Dukungan keluarga negatif  

Dua belas partisipan menyatakan mendapatkan dukungan yang negatif 

terkait pengobatan dan terutama tentang pola diet DM yang dijalaninya. 

Dukungan negatif ini disampaikan dalam bentuk kurangnya dukungan saat 

partisipan akan mempersiapkan menu diet dan kurang bersedianya 
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keluarga partisipan pada saat harus mendampingi proses pengobatan. 

Ulasannya disampaikan oleh partisipan satu, dua, lima, sepuluh dan dua 

puluh berikut ini: 

“ Lima tahunan beras dolog setiap hari. Jadi kainya mengeluh bosan 
aku ni makan beras dolog terus setiap hari, meumpati aku eh lah 
(tertawa)... padahi ae tapi kadang-kadang jar kainya, ikam terlalu 
menurut mun awak kam kurus kitu kada bagus jua, bujur jua, kada 
sehat ngarannya jarnya (tertawa).” (P01) 
(“lima tahun menggunakan beras dolog setiap hari. Jadi kakeknya 
(suami) mengeluh bosan aku ini makan beras dolog terus setiap hari, 
mengikuti saya sih ya (tertawa)..dikasih tau sih..tapi kadang-kadang 
kata kakeknya, kamu terlalu mengikuti kalau badanmu kurus begitu 
tidak bagus juga, benar juga sih, tidak sehat katanya (tertawa).” 
 
“…..jadi jar abahnya apa yang handak jadi daging mun nang kayak 
itu mama ikam. Dibari ja ah. Terserah nang di atas, jar abahnya 
ne…..mun panas jangan makan,jadi jar abahnya talalu 
lalu..nyaman ah hangat-hangat ni makan. Jangan dibiarkan dingin 
dimakan. Apa jarnya..Makan ja jarnya biar panas kadapapa jarnya, 
apa yang di Atas.”(P02) 
(“…jadi kata bapaknya (suaminya) apa yang mau jadi daging kalau 
seperti itu ibumu. Diberi saja lah. Berserah kepada yang di Atas, kata 
bapaknya ini…kalau panas jangan makan, jadi kata bapaknya terlalu 
sekali, enak loh hangat-hangat itu makan. Jangan dibiarkan dingin 
baru dimakan. katanya..makan saja katanya biar panas tidak apa-
apa..berserah dengan yang di Atas saja..”) 
 
“anaknya tiga..yang satu sudah menikah, yang tinggal di sini ada 
bu, tapi pagi berangkat kerja..malam baru pulang, jadi ga ada waktu 
dirumah. Tiga-tiganya laki laki. Yang satunya sekolah di palangka, 
SMP kelas dua, baru kelas dua. Sendiri di sana, yang satu kerja 
udah berkeluarga rumahnya lain di sini, yang nomor dua kerja, yang 
nomor tiga yang sekolah.” (P05) 
 
“ya duren….dikirim terus saya..gak enak kalau gak makan. Mana 
jual lagi dirumah. Dijual…. dari adek saya di Antang 
Kalang…..kalau gak dkirim juga saya gak makan mbak.. kalau 
duren duren yang lain tu saya gak seneng.. karena kualitasnya 
lain…ini langsung dari sana jatuh…” (P10) 
 
“Berobat ni gin ke rumah sakit ni rajin bapaknya ni sangit 
sangit…ikam tarus yang aku antar…ikam tarus….jarnya…kayapa 
am aku ni handak hidup, nah kayakitu am menjawab 
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tu……..memang asal mulanya tu waktu aku sakit tu mau pank aku 
rujuk ke sini… Cuma jar anak buah ku jangan ma..kereda yang 
menjaga kitu nah..kalau pian diopname orang… kada…aku ni 
makan gancang ja jarku…kada ma jarnya..” (P20) 
(“berobat ini juga ke rumah sakit ini sering bapaknya marah-
marah…kamu terus yang saya antar..kamu terus..katanya…mau 
bagaimana lagi saya ini kan mau hidup, nah seperti itu saya 
menjawab itu…memang pertama kalinya itu waktu saya sakit itu 
mau sih saya dirujuk ke sini..Cuma kata anak saya..jangan ma..tidak 
ada orang yang menjaga begitu..kalau mama di opname orang..tidak 
kata saya, saya ni makan banyak saja kata saya…tidak ma 
katanya…”) 

 
2) Sikap dan pelayanan kesehatan  negatif 

Tujuh partisipan mengungkapkan mendapatkan dukungan sikap dan 

pelayanan yang negatif dari petugas kesehatan selama menjalani perawatan 

dan pengobatan penyakitnya. Hal ini menurut partisipan turut 

mempengaruhi kepatuhan partisipan dalam meneruskan pengobatan dan 

menjalani diet DM yang dianjurkan petugas kesehatan. Ilustrasinya 

disampaikan oleh partisipan satu, empat, dan enam di bawah ini: 

“ huuh, kada mau lagi aku di Rumah Sakit, sekali di rumah sakit 
sebuting. Lain ibu M yang merawat yang di bawah yang di ruangan 
ni na, merawatnya kasar sampai menangis aku dianunya digawinya. 
Ce ce ce (memperagakan perawat membersihkan luka dengan 
gerakan kasar). Kasar lalu..kesakitan luar biasa handak tekamih-
kamih rasaku.. itu aku takutan. (tertawa). Kan jam 8 pagi dbuka kan, 
kena sore ada lagi yang buka.” (P01) 
(“iya, tidak mau lagi saya di rumah sakit. Ada kesempatan di rumah 
sakit sekali. Bukan ibu M yang merawat yang di bawah yang di 
ruangan ini loh, merawatnya kasar sampai menangis saya dibuatnya. 
Ce ce ce (memperagakan perawat membersihkan luka dengan gerakan 
kasar). Kasar sekali..sakit luar biasa sampai mau kencing saya 
rasanya..itu saya jadi takut. (tertawa).  
 
“ disuruh ke Puskesmas, puskesmas kededa isinya jua kosong, obat-
obat ni nah habis, nukar jua ulun habis 500. Diobati ja disitu sekali. 
Habis itu dirawat dirumah sini disuruh bayar 75. Sempat ke 
puskesmas sekali tapi ulun nukar alatnya semua, suruh rujuk ke sana. 
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Jaka ke wadah bu M, bu M ja. Sudah itu pas tahu, hanyar ke wadah 
bu M tu. Awalnya belum tahu.” (P04) 
(“disuruh ke Puskesmas, Puskesmas tidak ada isinya juga kosong, 
obat-obat ini loh habis, beli juga saya habis 500. Diobati di situ sekali 
saja. Setelah itu di rawat di rumah sini di suruh bayar. Sempat ke 
Puskesmas sekali tapi saya yang beli alatnya semua, disuruh rujuk ke 
sana. coba kalau ke tempat ibu M, ibu M saja (Poliklinik). Setelah itu 
setelah sudah tahu, baru saya ke ibu M. awalnya itu belum tahu.”) 
 
“.. ya cuma gini gini aja..makanya ya agak kecewa ta.. mungkin gak 
ada specialisnya kan waktu itu..yo wes.. langsung jadi anu am.. itu 
dulu melingkar bulat mbak..waktu pertama kali.. ”(P06) 
 
 

4.3.3 Bentuk perilaku ketidakpatuhan  

 Tema selanjutnya yang ditemukan dari hasil analisis adalah bentuk perilaku 

ketidakpatuhan. Tema ini menjelaskan bagaimana bentuk perilaku ketidakpatuhan 

yang sehari-hari atau selama ini dilakukan oleh partisipan dan menjadi bagian dari 

kehidupan partisipan masyarakat Dayak Sampit. Tema ini dijabarkan dalam dua 

sub tema, yaitu: 1) tidak tepat jenis, jadwal dan jumlah makanan, dan 2) obat saja 

tanpa diet 

 

 

Gambar 4.4 Tema 3 : Bentuk Perilaku Ketidakpatuhan 

4.3.3.1 Tidak tepat jenis, jumlah dan jadwal makanan 

Mengkonsumsi makanan yang jenisnya tidak tepat, jadwal makan tidak 

tetap, dan jumlahnya banyak sering dilakukan oleh partisipan. Sub tema ini 

menjelaskan bagaimana perilaku tersebut dilakukan oleh partisipan selama 

menjalani diet DM. beberapa kategori yang termasuk didalamnya antara lain: 

makanan sesuai selera, jam makan tidak teratur, dan porsi makan tidak diatur 

Bentuk Perilaku 
ketidakpatuhan 

Tidak tepat jenis, jadwal 
dan jumlah  

Obat saja tanpa diet 
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1) Makanan sesuai selera 

Partisipan mengatakan bahwa selama hidup dengan DM mereka tetap 

makan bebas dan sesuai dengan seleranya termasuk makanan yang manis 

dan makanan jenis lain yang tidak dianjurkan bagi penderita DM.  

Hal ini dialami oleh seluruh partisipan yang penjelasannya diwakili oleh 

partisipan tiga dan empat belas berikut ini: 

“biasa ae, pokoknya makan tu am (tertawa), bebas ja. Kada 
bepantangan.” (P03) 
(“ biasa saja..pokok makan saja..(tertawa) bebas saja..tidak ada 
pantangan.”) 
 
“soalnya kanlah..aku ni katuju yang manis manis tu am..jakanya 
sayur jakanya apa..sambal goreng apa..pokoknya kerasaan 
manisnya …sayur harus manis..pokoknya tu pank apa aja..pola 
makan tu kada teratur tu na..makan tu harus yang manis manis kitu 
na..nang kerasaan manisnya. Segala wadai tu..donat segala apa 
tu..” (P14) 
(“itu karena ..saya suka yang manis manis itulah..ibaratnya 
sayur..sambel goreng..pokoknya harus terasa manis..sayur harus 
manis..pokok apa saja…pola makan tidak teratur..makan harus yang 
manis-manis seperti itu…terasa manisnya. Termasuk kue..donat 
juga itu..”) 
 

2) Jam makan tidak teratur 

Selama menderita DM, partisipan juga mengungkapkan masih menjalankan 

jadwal makan yang tidak teratur. Partisipan tidak mengatur waktu 

makannya sesuai anjuran diet DM yaitu tiga kali makanan utama dan 

diselingi snack/makanan pendamping sehat tiga kali saja. Sebelas partisipan 

mengungkapkan mereka makan bisa lebih dari tiga kali dalam sehari, bisa 

juga kurang dari tiga kali jika perutnya terasa masih kenyang akibat 

mengkonsumsi snack yang seharusnya belum waktunya dikonsumsi. 

Berikut laporannya disampaikan oleh partisipan dua, enam dan sembilan:  
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“mun sudah kebiasaan makan-makan tu pank bu, bakso apa 
segala..diluar makan biasa bila ada bakso lewat nukar. Ngaran ulun 
bekumpul orang bejualan kan makan.. apa dimakan.” (P02) 
(“kalau sudah terbiasa makan-makan itu sih bu, bakso segala, di luar 
jam makan biasa jika ada bakso lewat beli. Namanya saya kumpul 
Bersama orang yang berjualan kan makan..apa aja dimakan.”) 
 
“iya.. wuih sepiring penuh wuaah…sehari empat kali lima 
kali…kalau makan….nyaaamann pokoknya hehe..” (P06) 
(“iya…wuih sepiring penuh wuah…sehari empat kali lima 
kali..kalau makan..enak pokoknya hehee..”) 
 
“..kalau tengah hari tu malas makan tu..kada makan 
am…sore…pagi tu makan nasi tu am…nasi biasa…wayahnya tu 
bisa kada habis…sore tu bila kededa cemilan lain…bisa jua 
nasi..”(P09) 
(“kalau siang hari sedang malas makan…tidak 
makan..sore..pagi..itu makan nasi..nasi biasa..kadang-kadang bisa 
tidak habis..sore kalau tidak ada snack lain..bisa juga nasi..”) 

 
3) Porsi makan tidak diatur 

Partisipan mengungkapkan porsi makan juga tidak diatur selama ia 

mengalami sakit DM. Enam belas partisipan menyatakan jumlah makanan 

yang dikonsumsi cenderung banyak bahkan berlebihan. Partisipan baru 

akan berhenti makan setelah merasa sangat kenyang, seperti yang 

diungkapkan oleh partisipan empat, sebelas dan dua puluh berikut ini:  

“makan sepiring tu kurang tu makan lagi tapi besembunyi makan, 
disariki oleh abahnya tu.. enggih. Sekanyangnya tu am. Kena lapar 
makan lagi, kena jarang jagung makan lagi, kena goreng tempe tahu 
makan lagi.” (P04) 
(“makan sepiring itu kurang lalu makan lagi tapi bersembunyi 
makannya, karena takut dimarahi Bapak (suami). Iya. Pokoknya 
sekenyangnya. Nanti lapar makan lagi, nanti merebus jagung makan 
lagi, nanti goreng tempe tahu makan lagi.”)  
 
“kalau kada anu kenyang tu.. kadang makan wadai biskuit tu mun 
masih lapar..” (P11) 
(“kalau tidak kenyang..kadang makan kue biskuit itu kalau masih 
lapar..”) 
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“.. sepiring tu gin nasi tu bisa kurang am tu… kadang kadang tu 
bisa lapar parut tu…kalaunya lapar tu bisa yang macam macam 
am..mun kada pisangkah..kasan diganjalkan ke parut kan…kunjuy 
kah…apakah..”(P20) 
(“..sepiring itu juga nasi bisa kurang..kadang-kadang bisa lapar 
perut..kalau lapar itu bisa bermacam-macamlah.. (makanan)..kalau 
bukan pisang buat nahan perut kan, singkong atau apa aja..” (P20) 
 

4.3.3.2 Obat saja tanpa diet  

Bentuk ketidakpatuhan partisipan terhadap diet juga diungkapkan 

sebagai pemahaman partisipan bahwa ketika dia telah mengkonsumsi obat anti 

diabetes maka diet tidak perlu dilakukan, karena obat saja cukup untuk 

mengontrol kadar gula darahnya sehingga menjadi stabil. Sub tema obat saja 

tanpa diet ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) sudah minum obat DM, 2) 

sudah suntik insulin.  

1) Sudah minum obat DM 

Keyakinan partisipan bahwa obat DM mampu mengontrol kadar gulanya 

membuat partisipan menunjukkan perilaku ini dalam kesehariannya. 

Fokus utama dalam penatalaksanaan penyakit DM yang dideritanya adalah 

pengobatan, bukan perubahan pola diet. Berikut ungkapan partisipan: 

“Sudah biasa am lawas am dari bahari. Awak ni bila sakit, minum 
obat. Hilang am kena, yaam.. hiih wayah ini bebas ja lagi asal 
makan obat gula ja, sudah..” (P03) 
(“sudah biasa sudah lama sejak dulu. Badan bila sakit, minum obat. 
Nanti hilang..iya…sekarang ini bebas aja (makannya) asal makan 
obat gula saja, sudah..”) 

 “…tapi yaaa..yang penting aku tetap berobat. Obat gula tetap ku 
makan….”(P08) 
(“..tapi ya…yang penting saya tetap berobat. Obat diabet tetap saya 
makan..”) 
 

 “ kededa..obat diabet biasa dari dokter ja.” (P11) 
 (“tidak ada, obat diabet biasa dari dokter saja”. 
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2) Sudah suntik insulin 

Partisipan yang telah mendapatkan terapi insulin mengungkapkan bahwa 

setelah mendapat terapi tersebut mereka bebas mengkonsumsi makanan 

apapun dan tidak perlu melakukan diet. Pemahaman ini sebagian partisipan 

dapatkan berdasarkan informasi dari petugas kesehatan, namun ada pula 

partisipan yang memahami hal tersebut berdasarkan persepsinya sendiri. 

Berikut laporannya:  

“..kededa perubahan..na..mungkin cocoknya obat cina kalolah kada 
tahu jua ngaran kita handak lakas baik kalo, tesarah kita ae 
lah..yang penting aku tetap suntik insulin…” (P07) 
“(tidak ada perubahan juga ini..mungkin lebih cocok obat cina 
ya..tidak tahu juga Namanya kita mau cepat sembuh kan, ya terserah 
kitalah..yang penting saya tetap suntik insulin..”) 
 
“Bulan sebelumnya makan biasa jaa..banyakkk…ini di suruh dokter 
jua bila habis besuntik tu bila makan banyak kadapapa..”(P09) 
(bulan sebelumnya makan biasa seperti biasa saja..banyakk..ini 
disuruh dokter juga kalau sudah suntik itu kalau makan banyak tidak 
apa apa..”) 
 
“makan aja semua..semua buah makan aja..ndak usah..ndak usah 
mencegah..yang manis..yang apa..pokoknya senangnya apa makan 
aja..yang penting suntik insulin. Dari dokter N..” (P15) 
(makan saja semua..semua buah makan saja..tidak usah..tidak usah 
mencegah…yang manis..yang apa…pokoknya  senangnya 
apa..makan saja.. yang penting suntik insulin. Dari Dokter N” 

 
4.3.4 Dampak yang dirasakan akibat ketidakpatuhan  

Tema ini berfokus pada pengalaman partisipan mengenai dampak yang 

dirasakan dari penyakit sebagai akibat dari perilaku ketidakpatuhan terhadap diet 

yang menjadi perilaku hidup sehari-hari partisipan. Tema ini dibentuk dari sub tema 

sebagai berikut: (1) Keluhan yang dirasakan, (2) Komplikasi/kecacatan, 3) Beban 

ekonomi, dan 4) Hambatan aktivitas.  
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Gambar 4.5 Tema 4: Dampak yang dirasakan akibat Ketidakpatuhan 

4.3.4.1 Keluhan yang dirasakan 

Sub tema ini menjelaskan tentang keluhan yang dirasakan partisipan 

sebagai akibat dari perilaku yang dijalankan. Sub tema ini berisi penjabaran tanda 

dan gejala yang dirasakan oleh partisipan sejak permulaan penyakit muncul 

sebelum diagnosa DM ditegakkan hingga keluhan itu dirasakan semakin berat. 

Keluhan yang dirasakan ini ada yang berlangsung sejak lama ada pula yang 

mendadak, sehingga sub tema ini terdiri dari dua kategori yaitu: akut dan kronis.  

1) Akut  

Keluhan yang bersifat akut atau mendadak dialami oleh lima belas 

partisipan. Keluhan yang akut umumnya sebagai manifestasi yang membuat 

partisipan menyadari bahwa dirinya membutuhkan perawatan secara khusus 

dan serius. Sebagian besar partisipan mengalami luka akut pada kaki baik 

karena terjadi dengan sendirinya maupun akibat cedera pada kaki yang 

sudah tidak mampu merasakan sensasi. Berikut kutipannya:  

“ Pas hari raya Haji, melepuh batis langsung ja kayak kena banyu 
panas, kada kena apa apaan.. melepuh kayak bebanyu. Cuma di 

Dampak yang 
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tumit ja ada habang sedikit kitu nah itu yang benanah bedahulu, itu 
yang melalar.” (P04) 
(pas hari raya Haji, melepuh kaki. Langsung saja seperti terkena air 
panas, tidak kena apa apa..melepuh kayak berair. Cuma di tumit saja 
yang ada merah sedikit begitu nah itu yang bernanah duluan, itu 
yang melebar.”) 
 
“ini kalau ndak dibersihkan mbak..tebal..tebal nanti takutnya pecah 
dalam..luka di dalam..karena kaki saya ni udah ndak terasa..gak 
terasa ini…” (P10) 

 
“asalnya tu melepuh lepuh ja beair kayakitu...di sini 
nah..nah..(menunjukkan luka di kaki sampai di depan betis). 
Nah..lalu terakhirnya ini..huuuh..itu ja semalam…sampai ini….” 
(P20) 
(pertamanya itu melepuh saja berair seperti itu..di sini 
loh..nah..(menunjukkan luka di kaki sampai di depan betis). 
Nah..lalu yang terakhir ini..huuuh..itu aja kemarin..sampai ini..”) 
 
 

2) Kronis  

Keluhan yang bersifat kronis di alami oleh sembilan belas partisipan. Tanda 

dan gejala kronis ini dirasakan oleh partisipan sejak awal dan berlangsung 

dalam waktu lama dan berulang namun sebagian besar partisipan awalnya 

tidak menyadari jika keluhan ini adalah tanda dan gejala dari penyakit 

Diabetes. Keluhan yang dirasakan oleh setiap partisipan bervariasi, seperti 

digambarkan oleh kutipan kalimat partisipan di bawah ini:  

“kan bisul tumbuh diketiak…. tapi bisulnya kada mau pacah. 
Tumbuh lagi satu. Kepek kepek sorangan..tumbuh lagi sebelah sini 
satu (menunjuk kembali ketiak pada bagian yang lebih bawah dari 
sebelumnya). Pas bila memakan anu tu nah, goreng, anu.. kerupuk 
belinju, bulat bulat di susu sini, kayak belinju jua.  .” (P01) 
(awalnya bisul tumbuh diketiak..tapi bisulnya tidak mau pecah, 
tumbuh lagi satu (menunjuk kembali ketiak pada bagian bawah yang 
lebih bawah dari sebelumnya). Kalau makan anu tu nah, goreng, 
anu…kerupuk belinjo. Bulat bulat di payudara sini, seperti belinjo 
juga.”) 
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 “awalnya saya sering sakit gusi. Jadi gusi saya ni, tiap bulan, ya 
bisa dbilang tiap bulanlah, bengkak.jadi pas bengkak itu..waktu itu, 
satu dokter yang saya datangi itu ,,tiap bulan kok sakitnya ini ini 
terus..jadi disarankan dokter, periksa gula. Jadi itu awal tahunya 
penyakit gula……… yang dirasakan kaki kesemutan, tiba-tiba ni 
kaki saya ni kesemutan, sakit juga di sini, ditelapak di 
sini..kesemutan rasa tecucuk cucuk (tertusuk-tusuk).” (P05) 

“dulu tu rasanya apa Namanya..sering lapar..cuma anu.. ga jadi 
daging rasanya, badannnya kurus..dulu saya gemuk…uuu gemuk 
saya tu.. gagahlah pokoknya.. nah setelah kena itu langsung kurus 
sendiri.” (P06) 

 “Cuman dua tahun terakhir ya…dua tahun terakhir.. itu..saya 
pernah di badan ni gatel..kayak bintik bintik yah..terus sampe yang 
ini nih..yang ini kan..ini gatal nih..e..ternyata gulanya tinggi..(P12) 

4.3.4.2 Komplikasi  

Sub tema ini menggambarkan komplikasi yang muncul sebagai lanjutan 

dari penyakit partisipan akibat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh partisipan 

dalam menjalani diet sebagai salah satu penatalaksanaan DM. Komplikasi yang 

dialami terutama ulkus kaki diabetik. Beberapa partisipan mengalami 

komplikasi lebih dari satu. Kategori dari sub tema ini antara lain: stroke, 

gangguan penglihatan, ulkus kaki diabetik, amputasi, benjolan dan 

hipoglikemia. Berikut laporannya:  

1) Stroke  

Partisipan menyatakan gejala stroke yang di alaminya sebagai penyakit 

lanjutan atau komplikasi dari penyakit Diabetes yang di alaminya. Berikut 

kutipannya:  

“setelah itu..saya kan sakit apa tu.. gejala stroke tu 
na..sempat.makanya modelnya tu kayaapa ya..ini kan ngomongnya 
agak ..masih anu…masih agak kurangkan.. itu am..yo nanti kalau 
ada teman-teman yang itu kan harus menghindari itu la ya… supaya 
ga terjadi..apa Namanya.. gejala stroke segala macam kan.. jangan 
..kalau bisa..ya kita harus..kita harus apa Namanya..menjaga diri.. 
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ya to… supaya ga ada..pokoknya keluhan langsung di respon 
aja…iya am..jangan sampai berlarut-larutlah..kasian jua.” (P06) 

2) Gangguan penglihatan  

Partisipan menyatakan juga mengalami gangguan penglihatan setelah 

sekian lama menderita penyakit Diabetes, seperti dijelaskan oleh 

partisipan delapan dan sembilan belas berikut ini:  

“O yang katarak tu 2013.. eh 2012. aku tu sudah kena gula..kan 2006 
..pas kena katarak tu kan 2012..jadi sudah kena gula aku tu sudah. 
Kuperiksa gula waktu 300 ah..jadi tetap bisa ja dioperasi jar dokter. 
Lalu lah dioperasi. Yang disebelah kiri ni 2012 tu bulan Juli mun 
kada salah, mbah itu baguslah aman..lalu bulan Oktober 2012 
tu..sebelah lagi. Beda berapa bulan tu? 4 bulan lah..nah itu 
halatnya. Jadi pas di anu apa ne..dioperasilah, kawa sudah 
membaca..bejalan..sepeda motor gin wani am..sekalinya pas kira 
kira bulan Agustus ah..agustus tahun 2013…lalu kada kawa 
anu…kada kawa am .pas 17 Agustus tu nah.. aku mengawinkan 
anakku yang laki laki tu nah.. lalu saap (mengayunkan tangannya ke 
atas) jar nya takajut kitu nah..hau jarku..kenapa mataku ni..ku ambil 
koran  kada kawa lagi membaca.. nang asalnya 30 meter tu penandu 
ja lawan orang..menjaga tamu ne lah..limbah kena nang itu 
tu..semeter gin kada penandu am…bekajut modelnya kitu ah….” 
(P08) 
(O yang katarak tu 2013..eh 2012. Saya itu sudah kena gula. Kan 
2006..saat saya kena katarak itu kan 2012..jadi sudah kena gula saya 
itu. Saya periksa gula waktu itu 300 ..jadi tetap bisa dioperasi kata 
dokter. Lalu dioperasi. Yang di sebelah kiri ini 2012 itu bulan Juli 
kalau tidak salah, setelah itu baik aman..lalu bulan Oktober 2012 
itu..sebelah lagi. Jarak berapa bulan itu? 4 bulan ya..nah itu jaraknya. 
Jadi setelah di operasi, sudah bisa membaca..berjalan..sepeda motor 
juga berani..ternyata bulan Agustus lah..Agustus tahun 2013..lalu 
tidak bisa anu..tidak bisa. Saat 17 Agustus itu ..saya menikahkan 
anak saya yang laki-laki itu..lalu saap (mengayunkan tangannya ke 
atas) seperti tiba-tiba begitu..loh kata saya…kenapa mata saya 
ini..saya ambil koran..tidak bisa lagi membaca..yang asalnya 30 
meter itu kenal saja sama orang..waktu menjaga tamu itu..setelah 
kena itu..semeter aja juga tidak kenal lagi..tiba tiba begitu..”) 

 
“mun mataku ni selawas nang kayani mataku pina kabur kabur 
pank…” (P19) 
(“kalau mata saya selama sakit seperti ini mata saya seperti kabur-
kabur begitu sih..”) 
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3) Ulkus kaki diabetik 

Seluruh partisipan telah mengalami komplikasi ulkus kaki diabetik akibat 

perilaku ketidakpatuhan terhadap diet yang dirasakan sebagai luka yang 

sulit sembuh, seperti yang di nyatakan oleh partisipan sembilan dan empat 

belas berikut ini:  

“Lalu nang seperti ini. Awalnya kena sendal jepit ja dbawahnya sini 
na, seperti jagung dibelah tu aja. Tahu tahunya…baya lecet ja di 
bawah awalnya….” (P09) 
(“Lalu seperti ini. Awalnya kena sandal jepit saja di bawahnya sini, 
seperti jagung di belah itu saja..tahu tahunya….Cuma lecet saja di 
bawah awalnya..”) 

 
“heeh..tecucuk paku lalu aku meriap dingin. Masuk sini. Lalu 
opname. Sekitar sebulan. Keluar. Lalu jar doktor tu..suruhnya 
datang lagi. Setengah bulan. Dua kali operasi batisku to……. 
Iimbah dioperasi tu lalu aku anu..anu..lapas rawat jalan 
..keluar..yaam di poli sini..rawat jalan disini. Setiap Senin Kamis, 
senin kamis..sampai ini nah..9 bulan sudah. 10 menjalani.” (P14) 
(“iya..tertusuk paku lalu saya meriang..masuk sini. Lalu opname. 
Sekitar sebulan. Keluar. Lalu kata dokter itu..saya disuruh datang 
lagi. Setengah bulan. Dua kali operasi kaki saya itu..setelah operasi 
itu lalu saya anu..anu..lepas..rawat jalan..keluar…yaa..di poli 
sini..rawat jalan di sini. Setiap Senin Kamis..sampai sekarang…9 
bulan sudah menuju 10 bulan.”) 
 

4) Amputasi  

Partisipan menyatakan mengalami amputasi kaki karena komplikasi luka 

pada kaki yang di alami tidak dapat disembuhkan dan amputasi harus 

dilakukan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Partisipan 

merasakan hal ini sebagai akibat dari perilaku ketidakpatuhannya sehingga 

ia harus mengalami kecacatan.  Ilustrasinya di paparkan oleh partisipan dua 

dan tiga belas berikut ini: 
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“ enggih, langsung, bawa ke rumah sakit langsung am di amputasi. 
Jaka menurut aku jar ading yang ini ni, kada sampai nang kayak itu, 
lagi satu, lalu pas tiga bu..dipotong….” (P02) 
(iya, langsung, bawa ke rumah sakit langsung diamputasi. 
Seandainya menurut aku kata adeknya yang ini (anaknya), tidak 
sampai seperti ini, waktu itu masih satu, saat sudah 
tiga..dipotong…”) 
 
“…….imbit kahetuh..jite am..bara jite am ku..langsung rawat te 
male..ye je netek te..heeh..hang hetuh kea awi dokter anu..dokter te 
nah nyuhu netek ih kua…ayu ih kuangku…” (P13) 
(“…di bawa kesini..itu lah..dari situ lah saya…langsung rawat 
kemarin..ya karena dipotong itu…di sini juga karena dokter 
anu..dokter itu menyuruh saya potong saja katanya…ya udah kata 
saya..”) 

 
5) Hipoglikemia 

Partisipan juga menggambarkan komplikasi yang di rasakan akibat 

ketidakpatuhan sebagai suatu kondisi hipoglikemia di mana partisipan 

mengalami kadar gula darah yang menurun secara drastis. Berikut 

kutipannya: 

“lalu berobat disini dikasi suntikan,, turun semalam 65. Lalu itu 
ditangati ibu N am. pas itu yang terakhirnya tadi 95 sampat drop 
jua. Drop waktu itu..minum obat tu sudah rasa anu..terus aku makan 
di warung..minum banyu begula…terus..rasa segar. Pas itu hari 
Jumahatnya lagi drop lagi..rahatan mau menggoreng ikan..drop 
terus terabah lalu dikasih lagi oleh bapaknya banyu begula..disitu 
rasa taanu…sampai sekarang.” (P20) 
(“lalu berobat di sini diberi suntikan,, turun semalam 65. Lalu itu 
dimarahi ibu N. itu yang terakhirnya 95 sempat drop juga. Drop 
waktu itu..minum obat itu sudah rasa anu..terus saya makan di 
warung..minum air bergula..terus..rasa segar. Lalu jumatnya drop 
lagi..saat mau menggoreng ikan..drop terus jatuh..lalu diberi oleh 
bapaknya air bergula..disitu terasa anu…sampai sekarang.”) 

 
4.3.4.3 Beban Ekonomi 

Sub tema ini difokuskan pada penggambaran partisipan mengenai dampak 

terhadap ekonomi yang dirasakan partisipan sebagai akibat dari perilaku 
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ketidakpatuhan yang dijalankan sehingga pengobatan terhadap penyakitnya pun 

membutuhkan biaya yang tinggi. Sub tema ini juga menjelaskan kerugian dan 

hambatan yang partisipan temui dalam pekerjaannya sebagai akibat penyakit 

yang membutuhkan proses penyembuhan yang lama. Kategori dalam tema ini 

terbagi menjadi tiga, yaitu: biaya pengobatan, hambatan/kerugian dalam 

pekerjaan, dan kerugian waktu. 

1) Biaya pengobatan 

Delapan partisipan mengungkapkan bahwa penyakit yang dialaminya 

memberi dampak terhadap beban keuangan yang cukup besar bagi mereka 

yaitu dengan meningkatnya biaya pengobatan. Berikut kutipannya: 

“Sekalinya ada lagi kawalku satunya meSMS. Ikam handaklah 
sembuh jarnya, kena aku anu julung alat terapi. Menabusnya tiga 
juta ampat ratus, na pakai alat terapi tu aku..” (P01) 
(ternyata ada lagi teman saya satunya SMS. Kamu mau sembuh tidak 
kataya, nanti saya beri lagi alat terapi. Menebusnya tiga juta empat 
ratus, nah pakai alat terapi itu saya..”) 

“Sampai aku ni ding nukar termos kesehatan ni sejuta tujuh 
ratus.”(P07) 
(sampai saya ini dek beli termos kesehatan ini satu juta tujuh ratus.”) 
 
“…kueh je ongkos iye bedue…lah..lulang luli..kueh je ongkos 
kuman..aduh….ye am..miye am..kuangku…matei hetuh ih aku 
ndai..terserah ewen ih hindai meobat aku..kute ah..metuh hang 
palangka male kan..” (P17) 
(“…mana yang biaya mereka berdualah..bolak balik..mana biaya 
makan..aduh..ya itulah..biarlah..kata saya..mati di sini saja saya 
nanti. Terserah mereka saja lagi mengobati saya..begitulah..itu 
waktu di Palangka kemarinkan..”) 

2) Hambatan/kerugian dalam pekerjaan 
 

Lima belas partisipan mengungkapkan jika mereka mengalami 

hambatan/kerugian di dalam pekerjaan diakibatkan penyakit yang diderita. 
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Kerugian ini termasuk kehilangan pekerjaan, dan berbagai hambatan yang 

terjadi dalam proses pekerjaannya. Berikut kutipannya:  

“…..Semalam anu, selama 3 bulan tu, kada begawi anu hilang 
tunjangan sertifikasi hilang 3 bulan. Kalau didepag tu kada bisa di 
amprah. Kededa yang menggawinya. Kan meolah ini itu mananya 
bisa. Kada tau laki kita menggawi akan. ….”(P01) 
(“…kemarin anu, selama 3 bulan itu, saya tidak kerja anu hilang 
tunjangan sertifikasi hilang 3 bulan. Kalau didepag itu tidak bisa 
diamprah. Tidak ada yang mengerjakannya. Kan membuat ini itu dia 
tidak bisa. Tidak tau suami saya membuatkannya..”) 
 
“ulun ampih bejualan..”(P04) 
(“saya berhenti berjualan”) 
 
“..membaca kada bisa menulis kada bisa…hehehe..menulis tu bisa 
ja..tapi mun betahan sedikit tu..ngalih am menyambung ja,,,kada 
rata padahal dulu tu tulisanku tu bagus, limbah kena nang 
ini..ngalih orang membacanya.. sampai tekenanku di bank tu 
ah..sarik orang bank tu..kada sama handak meambil duit di bank 
tu..di panti nih…meneken di pengambilan tu..dilihatnya di KTP lain 
kada maunya menjulungnya..lain tekenan bapak ni jarnya… 
yaam..ada sampai hari itu disuruhnya minta surat keterangan 
dokter mata. Minta jua aku ni..bawa situ..anu lagi.. macam-macam 
lagi minta KTP ketua jarnya…pas ketuanya tulak keluar 
daerahkan..kami tu perlu duit..kada kwa jua mangambil 
hahhaha..sampai ni kada kawa ngambil di bank. Biar aja..” (P08) 
(“..membaca tidak bisa menulis tidak bisa, hehehe..menulis itu bisa 
saja..tapi kalau bertahan sedikit itu..sulit menyambungnya..tidak 
rata..padahal dulu tulisan saya itu bagus, setelah kena sakit ini..sulit 
orang membacanya..sampai tanda tangan saya di bank itu..marah 
orang bank itu..tidak sama saat mau ambil uang di bank itu..uang 
panti ini..tandatangan di slip pengambilan itu..dia lihat di KTP beda 
tidak mau dia beri..ini bukan tanda tangan bapak katanya..yah..ada 
sampai waktu itu dia minta saya minta surat keterangan dokter mata. 
Minta juga saya ini…bawa ke situ...anu lagi..bermacam-macam lagi 
minta KTP ketua katanya…padahal ketuanya lagi keluar 
daerah..kami itu perlu uang..tidak bisa juga mengambil 
hahahah…sampai sekarang ini tidak bisa mengambil di bank..biar 
saja..”) 
 
“..aku bihin kan kakueh bos..supir pribadi, wayah tuh anu 
aku..murus anak uluh ih nyuhu.. pas jadi je haban aku 2015 male, 
umbet kan bagawi..due nyeluan dia bagawi..” (P13) 
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(..saya dulu kan kemana bos..supir pribadi, sekarang ini 
saya..mengurus anak saja dia minta…saat sakit dulu tahun 2015 
kemarin kan saya berhenti kerja…dua tahunan tidak kerja..”) 

 
3) Kerugian waktu 

Partisipan menyatakan jika mereka juga mengalami kerugian waktu akibat 

perawatan dan pengobatan yang dijalani untuk penyakitnya. Berikut 

ulasannya: 

“..Sudah luka ini..yang dibelakang ni…lukanya sempat dua kali. 
Yang pertama di depan ini…satu tahun lalu sembuh. Tahun 2016 an 
tu..sampai sekarang ni 7 bulan am yang dibelakang ni.”(P11) 
(“..sudah luka ini..yang di belakang ini..lukanya sempat dua kali. 
Yang pertama di depan ini..satu tahun lalu sembuh. Tahun 2016 
itu…sampai sekarang sudah 7 bulan ini yang di belakang”) 

 
“dia mudah mudah ikau palangka Raya..rawat jalan..setengah 
bulan hindai ewen merawat ah…ye menunggu huang ruangan 
tunggu..dia kilau cess kute ah..ya am..nyuhu hindai buli…sampai 
waktu..ngahau hindai..betengah bulan..manunggu…heem….” (P17) 
(tidak mudah di Palangka Raya..rawat jalan..setengah bulan lagi 
mereka merawatnya..ya menunggu di ruangan tunggu..ya seperti 
cesss (ungkapan kesal) begitulah..ya itulah..disuruh pulang 
lagi..sampai waktunya di panggil lagi..setengah bulan 
menunggu..heem..”) 
 

4.3.4.4 Hambatan fisik 

Sub tema ini menggambarkan tentang hambatan fisik yang partisipan 

alami sebagai akibat penyakitnya. Hambatan fisik ini berhubungan dengan 

penurunan kemampuan beraktivitas yang partisipan rasakan baik itu aktivitas 

motorik maupun sensorik. Perilaku ketidakpatuhan yang partisipan jalankan 

pada akhirnya memberikan dampak bagi kemampuan dan produktivitas 

partisipan sehari-hari. Sub tema ini terdiri dari dua kategori, yaitu: gangguan 

aktivitas motorik dan gangguan aktivitas sensorik.  
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1) Gangguan aktivitas motorik 

Partisipan mengungkapkan bahwa merika mengalami keterbatasan dalam 

beraktivitas fisik atau secara motorik diakibatkan sakit yang dialaminya. 

Berikut kutipannya:  

 “…..Urang sehat banar begawi… aku ni kan model umur kan masih 
kada tuha..masih anum….” (P02) 
(“…orang sehat sekali bekerja…saya ini kan orang yang usianya 
masih belum tua..masih muda…”) 
 
“kada kawa bejalan.. beduduk ja nang kawa tu, beduduk setumat 
ja…”(P04) 
(“tidak bisa berjalan..duduk saja yang bisa itu, duduk juga cuma 
sebentar saja..”) 
 
“hiih. Mun bediri ja kada kawa ..kayak apa handak begawi. Aku kan 
kuli bangunan ja. Lain pegawai segala paan.” (P11) 
(“ iya. Kalau berdiri saja tidak bisa…bagaimana mau bekerja. Saya 
kan kuli bangunan saja. Bukan pegawai.”) 
 

2) Gangguan aktivitas sensorik 

Partisipan yang lain juga mengungkapkan jika mereka mengalami hambatan 

dalam sensorik diakibatkan proses penyakit yang dialaminya sudah jauh 

berkembang hingga mengakibatkan komplikasi yang berdampak pada 

penurunan kemampuannya dalam menggunakan panca inderanya. Berikut 

kutipannya:  

“…pokoknya ingat gak ada..terus daya ingat tu kurang, bener. Aku 
aja sekarang itu kalau nulis…masih pelan-pelan aku..pelan-
pelan..baca tu masih pelan-pelan juga..pokoknya sejak 
anu..yo…bedalah..ada yang berubah saya rasakan”(P06) 
 
“..karena kaki saya ni udah ndak terasa..gak terasa ini..make sepatu 
kayak gini,,(menunjukkan sepatunya), karena kalau pakai sandal itu 
sandalnya bisa lari kesana ndak terasa..sudah tiga kali saya tu ikut 
sepeda motor..sama anak saya tu. Jatuh dari sepeda motor 
tu..sampai dirumah, mana sandalnya pak kata istri saya 
…wah..waduh sudah…hilang. Sepatu..sepatu pakai sepatu selop 
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ah…jatuh juga ndak terasa…akhirnya apa..pakai sepatu saya…” 
(P10) 

 

4.3.5 Makna ketidakpatuhan  

Makna ketidakpatuhan merupakan tema berikutnya yang ditemukan pada 

saat analisis dilakukan. Tema ini menjelaskan bagaimana partisipan memberi arti 

terhadap perilaku ketidakpatuhan terhadap diet DM yang dijalaninya, termasuk 

menunjukkan bagaimana perasaan setelah perilaku tidak patuh dijalankan. Tema 

ini dibentuk dari dua sub tema yaitu: 1) Ketidakpatuhan sebagai hal yang biasa saja 

dan 2) Menyesal karena telah tidak patuh 

 

 

 

Gambar 4.6 Tema 5: Makna Ketidakpatuhan 

4.3.5.1 Ketidakpatuhan sebagai hal yang biasa saja  

Partisipan mengungkapkan bahwa mereka merasa biasa saja setiap kali 

perilaku ketidakpatuhan terhadap diet dijalankan. Partisipan tidak merasa bersalah 

ataupun menyesal telah tidak patuh pada program diet. Hal ini terjadi karena 

partisipan telah beradaptasi dengan kondisi sakitnya yang telah berjalan lama. 

Berikut kutipannya: 

“ biasa ja. Sudah biasa am lawas am dari bahari. Awak ni bila sakit, minum 
obat. Hilang am kena, yaam.” (P03) 
(“biasa saja. Sudah terbiasa lama sejak dulu. Badan ini kalau sakit, ya 
minum obat. Hilang nanti, ya begitulan.”) 

“ kalau bagi saya..mulai 97 sampai sekarang itu..biasa aja. Jadi ..maksud 
saya tu lah..ga anu..apalah..apa apa..sakit hati..gak sedih tu gak…kenapa 
saya begini tu..enggak…heeh..ya itu.. gak jadi pikiran..” (P10) 

Ketidakpatuhan sebagai 
hal yang biasa saja 

Menyesal karena telah 
tidak patuh 

Makna 
ketidakpatuhan  
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“….Nah habis tu lama-lama..gak merasa kan ada gula nih. Biasa biasa aja 
sih sebenarnya gula ni….” (P16) 

 
4.3.5.2 ketidakpatuhan sebagai suatu penyesalan 

Penyesalan karena telah tidak patuh terhadap diet merupakan perasaan yang 

diungkapkan partisipan yang dimaknainya sebagai respons terhadap perilaku 

ketidakpatuhannya terhadap diet. Penyesalan ini partisipan ungkapkan terjadi 

akibat memburuknya kondisinya seperti meningkatnya kadar glukosa darah 

partisipan setelah tidak patuh terhadap diet maupun akibat komplikasi yang ia 

rasakan. Berikut laporannya: 

 “…..makanya dipadahkan ja di sana..dokter sana..perawat 
sana..komplikasi am pian ni bu..kuat kuat..kuat kuat apanya ke rumah 
sakit ja rajin rajin. Tapi nang ngaran istilah…itungan kada kemana 
kemana biar ja..nih biar ja kada kontrol kada papa jar..nah..itu am 
akibatnya..”(P09) 
(“…karena itulah..diberitahu saja di sana..dokter sana..perawat 
sana..sudah komplikasi ibu ini..kuat..kuat..kuat kuat apa ke rumah sakit 
saja yang rajin. Tapi ya namanya...pikirannya tidak usah kemana-mana 
biar saja sudah tidak usah kontrol tidak apa-apa..itulah akibatnya..”) 
 
“..e…terus itu creatinine naik..terus asam urat naik..gula dalam darah 
naik. Naik semua pokoknya tu. Merahlah raportnya tu disitu..”(P10) 
 
“bisa….hehehehe (tertawa), tapi sudah anu tu merasa menyesal kitu 
nah…”(P20) 
(“bisa..hehheehe (tertawa), tapi kalau sudah selesai itu merasa menyesal 
begitu loh..”) 

 

4.3.6 Akibat dari makna ketidakpatuhan 

Setelah partisipan memberikan arti tersendiri terhadap ketidakpatuhannya, 

pemaknaan partisipan terhadap ketidakpatuhan ini memberikan akibat atau efek 

yang dirasakan partisipan di dalam dirinya. Partisipan yang merasakan sikap tidak 

patuhnya terhadap diet sebagai hal yang biasa cenderung merasa dirinya tidak 
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terancam, sedangkan partisipan yang merasa menyesal karena tidak patuh merasa 

bahwa dirinya terancam kesehatannya. Tema ini terbagi menjadi dua sub tema 

yaitu: 1) tidak merasa terancam akibat perilaku dan 2) merasa terancam akibat 

perilaku.  

 

 

 

Gambar 4.7 Tema 6: Akibat dari Makna Ketidakpatuhan 

4.3.6.1 Tidak merasa terancam akibat perilaku 

Sub tema ini menjelaskan bagaimana partisipan memaknai bahwa 

perilaku ketidakpatuhannya terhadap diet sebagai sesuatu yang biasa saja sehingga 

partisipan tidak merasakan bahwa dirinya terancam akibat perilakunya. Partisipan 

menggambarkan sub tema ini dalam tiga kategori, yaitu: tidak yakin sembuh 

dengan diet, dan tidak merasakan manfaat diet. 

1) Tidak yakin sembuh dengan diet  

Partisipan juga mengungkapkan bahwa mereka merasa bahwa penyakit 

yang dialaminya tidak mungkin sembuh total walaupun ia telah melakukan 

perubahan gaya hidup diet, sehingga partisipan menganggap perilaku tidak 

patuh yang dijalaninya tidak mengancam karena kondisinya memang akan 

berjalan seperti itu terus menerus dan yang perlu dilakukannya hanyalah 

dengan beradaptasi terhadap penyakitnya. Berikut kutipannya: 

“rasa handak sembuh yang total tu, tapi jar orang tu mun sembuh 
total kada mungkin jua pank”(P01) 
(“rasanya ingin sembuh yang total itu, tapi kata orang kalau sembuh 
total itu tidak mungkin juga sih..”) 

Akibat dari Makna 
ketidakpatuhan  

Tidak merasa terancam 
akibat perilaku 

Merasa terancam akibat 
perilaku 
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“saya rasa bagi yang punya penyakit diabet seharusnya sabar, ya 
sabar..menghadapi. sabar menghadapi..yang penting berobat..ya 
sambil kalau bisa makananlah dijaga...ya bukannya sembuh 
ya..pokoknya bisa terkontrol gitu aja. Saya rasa kalau penyakit 
kencing manis sembuhnya agak susah…susah,,kalau ngurangi 
bisa..”(P10) 
 
“kuan dokter..dia tau keleh am bu..pun pian ini hanya dalam 
perawatan terus kua.. kute ah..mun keleh nah dia ulih am kua… soal 
ah anu…tulang sampean te beda.. yang di dalam tu sudah rapuh..te 
am..memang pank harapanku te nah.. kelehlah..yaam..dia 
kutawalah..kuat puasa nah.” (P17) 
(“kata dokter..tidak bisa sembuh bu..punya ibu ini hanya dalam 
perawatan terus katanya..begitulah..kalau sembuh nah tidak bisa 
sudah katanya…soalnya anu..tulang sampean itu beda..yang di 
dalam itu sudah rapuh..itulah..memang harapan saya 
itu..sembuhlah..yaa begitulah..tidak tahu juga saya…kuat kuat puasa 
sajalah..”) 
 

2) Tidak merasakan manfaat diet  

Tidak merasakan manfaat diet bagi perubahan atau perbaikan kondisi 

penyakitnya merupakan pemaknaan partisipan terhadap persepsinya tentang 

diet yang dijalaninya sehingga baginya ancaman yang dirasakan bukanlah 

karena tidak patuh terhadap diet, karena ia sendiri merasakan diet tidak 

memberikan manfaat bagi penyembuhannya. Berikut laporannya:  

“nah..kurang lebih ih angat ah te,,kurang lebih ih…kan bihin kan 
masih tabela kan, tuh jadi 60 ke atas..kan ya kurang lebih ih lah 
angat ah te. Biasa ih..cuman mate je kalah angat ah.” (P08) 
(“nah..kurang lebih saja rasanya itu, kurang lebih saja..kan dulu saya 
kan masih muda ya, sekarang sudah 60 tahun ke atas..ya kurang 
lebih sajalah rasanya itu..biasa saja..Cuma mata saja yang kalah 
rasanya..”) 
 
“perasanya tu lah modelnya kan bepantang sama jua.. istilahnya 
gula kada mau turun jua..tetap nang kayak itu turun naik 
jua..”(P11) 
(“perasaan itu makan berpantang ya sama juga..istilahnya gula tidak 
mau turun juga..tetap seperti itu juga turun naik juga..”) 
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“padahal kada jua wayah ini tu ah..tapi tahu kenapakah..bisa kada 
mau turun turun..” (P14) 
(Padahal tidak juga sekarang sekarang ini itu..tapi tidak jugalah 
kenapa…kok tidak mau turun-turun..”) 
 

4.3.6.2 Merasa terancam akibat perilaku 

Partisipan mengungkapkan bahwa dengan perilaku ketidakpatuhan 

terhadap diet yang selama ini dijalankannya memberikan ancaman bagi dirinya 

sendiri, terutama bagi kesehatannya sehingga partisipan merasakan bahwa kondisi 

ini dapat membahayakan jika tidak segera di atasi. Sub tema ini terdiri dari dua 

kategori, yaitu: trauma dan waspada.  

1) Trauma  

Partisipan mengungkapkan jika mereka merasa trauma terhadap akibat yang 

dirasakan yang disebabkan ketidakpatuhannya terhadap diet. Perasaan 

trauma ini diungkapkan sebagai suatu perasaan bahwa partisipan sangat 

tidak menginginkan jika kejadian tersebut terulang kembali. Berikut 

kutipannya:  

“kalau saya yo..apa ya Namanya..namanya kayak udah…waktu 
pertama kena itu kayak…anulah udah..kayak..kehilangan apa 
Namanya tu…pokoknya ingat gak ada..terus daya ingat tu kurang, 
bener. Aku aja sekarang itu kalau nulis…masih pelan-pelan 
aku..pelan-pelan..baca tu masih pelan-pelan juga..pokoknya sejak 
anu..yo…bedalah..ada yang berubah saya rasakan. …gula 
itu..pokoknya itu  jahat batul..bagi saya lo ya…makanya saya harus 
jaga bener.” (P06) 

“Bila kadar gula naik….bah ayo besok kita kontrol…kada tahan jua 
nang kayani,,yah..modelnya tadi takutan ditatak orang kayakni 
tadi….”(P09) 
(“Bila kadar gula naik..pak ayo besok kita kontrol…tidak tahan juga 
seperti ini..yah..seperti orang yang ketakutan dipotong seperti orang 
lain...”) 
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“itu itu enggak karena saya habis itu trauma kan..itu kan masih ada 
rasa rasa manis.. itu bukan manisnya dari gula tapi pikiran saya itu 
udah rasa trauma.. gak kepengen lagi minum minum manis yang 
kayak gitu..saya mending kepengen kalau harum aroma kopi..kopi 
pahit..teh..teh pahit gitu..” (P18) 

2) Waspada  

Partisipan juga mengungkapkan partisipan akibat dari perilaku 

ketidakpatuhannya maka mereka harus lebih waspada terhadap kondisi sakit 

yang dihadapinya dan akibat yang ditimbulkannya. Berikut kutipannya: 

“………..kayak apa ya..terus..kayak menjalar-menjalarnya 
tu..langsung ke stroke eh..na itu am…itu harus hati-hati juga tu..bagi 
orang-orang yang..kena anu tu..gula tu.. hati-hati itu.. kalau yang 
saya rasakan sekarang ni ya ..setelah ada ..setelah disini..setelah 
ada..ada..stroke ini..langsung kayaknya gimana gitu lo…..” (P06) 
 
“pokoknya ya kalau bisa..jangan dilanggarlah..makanan sudah 
manis..tambah kasih gula…tambah manis….” (P10) 

 
4.3.7 Perilaku setelah Pemaknaan  

 
Tema terakhir yang ditemukan dalam analisis menggambarkan bagaimana 

partisipan memutuskan perilaku yang dipilihnya setelah ia memaknai dampak dari 

perilaku ketidakpatuhan yang ia jalani. Pada akhirnya setiap partisipan memilih 

salah satu perilaku seperti apa yang akan ia jalankan, tetap tidak patuh terhadap diet 

atau menjadi berusaha untuk dapat mematuhi diet sesuai pemaknaannya terhadap 

perilaku ketidakpatuhan terhadap diet yang dapat menjadi ancaman bagi 

kesehatannya. Tema ini dibentuk dari dua sub tema yaitu: 1) mempertahankan 

perilaku ketidakpatuhan dan 2) perubahan perilaku 
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Gambar 4.8 Tema 7: Perilaku setelah pemaknaan 
 

4.3.7.1 Mempertahankan perilaku ketidakpatuhan 

Partisipan setelah memaknai perilaku ketidakpatuhannya tetap memilih 

untuk berperilaku tidak patuh digambarkan dalam sub tema ini. Hal ini terjadi 

karena berbagai alasan yang mendukungnya seperti kepribadian partisipan yang 

tidak perduli, karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan pemaknaan 

partisipan yang merasakan bahwa melakukan diet adalah hal yang sia-sia saja. 

Sub tema ini diungkapkan partisipan dalam beberapa kategori diantaranya: tidak 

disiplin, terpaksa dan percuma.  

1) Tidak disiplin 

Tujuh partisipan mengungkapkan bahwa mereka merasakan bahwa mereka 

tidak disiplin dalam menjalankan diet yang seharusnya dijalani. Perasaan ini 

diakui dan disadari sebagai salah satu bentuk beban psikologisnya terhadap 

pemenuhan kewajibannya yang dipengaruhi oleh kepribadiannya yang tidak 

mampu disiplin terhadap aturan diet walaupun ia telah memahami jika 

ketidakpatuhan diet dapat mengancam dirinya dan kesehatannya. 

Ilustrasinya disampaikan oleh partisipan sepuluh dan dua puluh berikut ini:  

 “hehehe (tertawa), kada paan, yaam kadang-kadang kada mau. 
Kena kenaa mau. Yaam, hehe.”(P03) 
(“hehehe..(tertawa), tidak..yaa..kadang-kadang tidak mau (diet 
maksudnya). Nanti nanti mau..yaa begitulah hehe.”) 

 
“ iya udah tau..gak boleh..dilanggar…ya gimana ya…” (P10) 
 

Perilaku setelah 
pemaknaan  

Mempertahankan 
perilaku ketidakpatuhan Perubahan perilaku 
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“heeh,,,tahu ja..kada boleh..ujarnya makan rambutan..boleh ja 3 
bigi…hiih merasa nyaman tadi…makan tarus hehehehehe …” (P20) 
(“iya..tahu saja..tidak boleh katanya makan rambutan..boleh kalau 
tiga biji saja..ya..merasa enak tadi..makann terus…hehhehe”) 

 
2) Terpaksa  

Empat partisipan mengungkapkan jika mereka tetap tidak dapat patuh 

terhadap diet karena keterpaksaan. Bukan karena kesengajaan untuk 

mengabaikan pemenuhan tanggung jawabnya. Berikut kutipannya seperti 

disampaikan partisipan lima dan Sembilan belas di bawah ini: 

 “ harusnya kada boleh tapi kada kawa bekutik am..”(P01) 
(harusnya tidak boleh..tapi tidak bisa berkutik lah..”) 

“iya sadar aja. Tapi mau apa lagi mau gimana? Apa yang dimakan 
di sana.” (P05) 

“iya amun maja kare uluh te, paksa ih mihup kea pank…mun maja 
kare nanjung eka uluh te kan..”(P13) 
(“iya kalau kita bertamu ke tempat orang kan, terpaksa minum..kalau 
sering ke tempat orang itu kan..”) 

3) Percuma  

Tiga partisipan mengungkapkan bahwa ia memandang perilaku diet yang 

dijalankan sebagai suatu yang percuma atau sia-sia karena tidak ada 

perbedaan yang terlalu berpengaruh terhadap kadar gula darahnya pada saat 

ia melakukan diet atau tidak, sehingga tetap mempertahankan perilaku tidak 

patuhnya Berikut ilustrasinya: 

“walaupun ikam pakai gula yang diabet…bukan gula jagung..sama 
ja jarnya… beanu jua..handak bebulan bulan jua..3 bulanlah pasti 
aku tu rajin kadang kadang mencoba apapun tu na lah..dari 
minuman herbal..minuman apa kitu..bila 3 bulan tetap..posisi gula 
tetap kada turun turun..percuma jua kan kita…” (P11) 
(“walaupun pakai gula diabet..bukan gula jagung..sama saja 
katanya…lama juga..berbulan-bulan juga..3 bulanan pastilah saya 
itu seringnya kalau kadang mencoba apapun itulah..dari minuman 
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herbal..minuman apa itu..kalau 3 bulan tetap..posisi gula tetap tidak 
turun..kan percuma juga kita..”) 
 
“padahal kada jua wayah ini tu ah..tapi tahu kenapakah..bisa kada 
mau turun turun..” (P14) 
(Padahal tidak juga sekarang sekarang ini itu..tapi tidak jugalah 
kenapa…kok tidak mau turun-turun..”) 

 
4.3.7.2 Perubahan perilaku 

Sub tema ini berfokus pada penggambaran oleh partisipan bahwa setelah 

mereka memaknai perilaku ketidakpatuhan terhadap diet yang sebelumnya 

dilakukan sebagai suatu ancaman bagi kondisi kesehatannya maka mereka 

berupaya untuk melakukan perubahan perilaku menjadi patuh, dengan harapan 

perilaku patuh tersebut nantinya dapat mengurangi resiko atau mengurangi 

dampak akibat perilaku yang telah dilakukan. Sub tema terdiri dari dua kategori 

yaitu: dorongan untuk patuh dan perubahan kondisi fisik.  

1) Dorongan untuk patuh 

Delapan partisipan merasakan adanya dorongan untuk melakukan 

perubahan perilaku yang muncul setelah partisipan memaknai kondisi 

sakitnya. Hal ini seperti yang diungkapkan pada kutipan transkrip partisipan 

enam, enam belas, dan delapan belas di bawah ini:  

“gak..pokoknya ya itu..kita itu karena merasa kerja kan..makannya 
pokoknya ya ..sembarang aja.. yang penting makan,,nah baru 
setelah kita kena gejala stroke itu kan…baru sama sekali ndak 
makan apa apa.. bener-bener ndak makan apa apa ..istilahnya 
kan..pokoknya harus di atur benerlah,,,ndak seperti..kita tu masih 
kencing manis yang dulu itu..” (P06) 
 
“...tapi sekarang udah gak berani. Paling kalau mau kepingin sirup 
yah sedikit aja…kalau sudah sembuh mau aktivitas biasa..makan 
kan dikontrol lagi kan..ya..” (P16) 
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“ … jadi ndak ndak kepengen lah..ndak kepengen..Cuman pas 
kepengen paling kalau ada rambutan.. paling nyoba satu..istilahnya 
gak boleh berlebihan. Istilahnya udah nyicipin udah..” (P18) 
 

2) Perubahan kondisi fisik 

Lima partisipan mengungkapkan bahwa mereka sudah mulai merasakan 

perubahan kondisi tubuhnya lebih sehat dan luka juga mulai membaik saat 

berusaha memulai kembali menjalankan diet DM sesuai aturan. Berikut 

ilustrasinya disampaikan oleh partisipan enam,  tujuh dan delapan belas di 

bawah ini:  

 “wah agak enak ini..agak enakan..” (P06) 
 

“hiih tetap ae, ngaran handak lekas baik.alhamdullilah pank ada 
perubahan…nah…..kada bsah am…ini nah sudah baik..sudah baik 
am ni ding ..tinggal anu ja..tinggal menutup ja.” (P07) 
(“iya tetap saja, namanya juga mau lekas sembuh, alhamdulilah sih 
ada perubahan nih...tidak basah lagi..ini loh sudah baik…sudah 
membaik de..tinggal anu saja..tinggal menutup saja.”) 
 
 “ya alhamdulilah sampai sekarang ini tu istilahnya  bisa bawa 
untuk kerja gitukan,, setelah istilahnya tau penyakitnya itu kan kita 
bisa ngatasi baik istilahnya apa Namanya..ngosumsi 
makan…istilahnya sehari harinya gitukan…” (P18) 
 

4.4   Temuan Hasil Penelitian 

 Pengalaman ketidakpatuhan pasien DM masyarakat Dayak Sampit dalam 

tema ini tergabung dalam enam tema besar, yaitu: makna penyakit yang 

mempengaruhi ketidakpatuhan, faktor penguat perilaku ketidakpatuhan, bentuk 

perilaku ketidakpatuhan, dampak yang dirasakan akibat ketidakpatuhan, makna 

ketidakpatuhan dan perilaku setelah pemaknaan. Keenam tema ini membentuk 

hubungan berkesinambungan antara tema satu hingga tema terakhir yang 
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merupakan suatu rentetan peristiwa yang dapat menggambarkan bagaimana 

ketidakpatuhan terhadap diet DM itu dapat terjadi.  
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perilaku: 
-  Tidak yakin 
sembuh dengan diet 
- Tidak merasakan 

manfaat diet 

Mempertahankan 
perilaku 
ketidakpatuhan: 
- Tidak disiplin 
- Terpaksa 
- Merasa percuma 

 

Perubahan 
Perilaku: 
- Dorongan 

untuk patuh 
- Perubahan 

kondisi 
fisik 
 

 

Ketidakpatuhan 
sebagai hal yang 

biasa saja 

Ketidakpatuhan 
sebagai suatu 

penyesalan 

AKIBAT DARI MAKNA 
KETIDAKPATUHAN 
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Pemahaman yang beragam dari pasien DM mengenai penyebab penyakit 

DM menimbulkan persepsi yang berbeda dari cara pasien memaknai penyakit DM 

dan memilih pengobatan yang tepat baginya untuk mengatasi masalah 

kesehatannya. Latar belakang budaya masyarakat Dayak Sampit turut 

mempengaruhi persepsi partisipan sehingga partisipan memaknai penyakitnya 

bukan disebabkan karena makanan dan partisipan pun menitikberatkan 

penatalaksanaan DM pada terapi komplementer dengan melibatkan beberapa jenis 

pengobatan tradisional yang menjadi kekhasan masyarakat Sampit, dan justru 

bukan pada perubahan gaya hidup dalam hal ini manajemen diet yang tepat. Fokus 

pemaknaan penyakit partisipan yang keliru ini akhirnya membawa partisipan pada 

sikap menempatkan pelayanan medis pada titik tumpuan terakhir dari terapi 

pilihannya.  

 Ketidakpatuhan pasien terhadap diet juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penguat lainnya yaitu pengetahuan tentang diet DM yang beragam, yang 

menghasilkan persepsi yang berbeda dalam pemilihan menu sehingga pola diet 

menjadi kurang sesuai dengan yang seharusnya dijalani. Kebudayaan turut 

berperan, terutama dalam penyajian dan pilihan makanan dalam diet. Demikian 

pula faktor kepribadian, terutama individu yang sering mengabaikan dan 

menganggap dampak makanan tidaklah besar terhadap penyakit yang dialami. 

Kesulitan mengatur menu karena pekerjaan dan adanya kebiasaan di dalam 

pekerjaan yang berhubungan dengan makanan, serta ketidakmampuan dalam 

membeli makanan untuk diet juga mempengaruhi partisipan saat menjalani diet.  
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Faktor penguat ketidakpatuhan berikutnya adalah hambatan diet yang 

dirasakan partisipan selama menjalani diet. Berbagai hambatan yang dirasakan 

patisipan seperti rasa makanan yang tidak enak dan membosankan, selera, perasaan 

tidak kenyang atau tidak puas, gula darah sudah rendah dan adanya efek samping 

diet. Kurangnya dukungan dari keluarga saat menjalani diet dan pengobatan DM, 

serta sikap dan pelayanan yang negatif yang dirasakan oleh partisipan juga 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya perilaku ketidakpatuhan terhadap diet.  

 Pemaknaan terhadap penyakit DM yang dialami partisipan di dukung oleh 

faktor-faktor penguat di atas pada akhirnya menghasilkan perilaku ketidakpatuhan 

terhadap diet DM. Bentuk perilaku ketidakpatuhan terhadap diet ini secara umum 

tidak mematuhi aturan diet yang tepat yaitu tidak tepat jenis, jadwal dan jumlah 

makanan dan ditambah pula adanya perilaku yang diungkapkan partisipan yaitu 

hanya minum obat tanpa melakukan diet. Perilaku ketidakpatuhan yang terus 

menerus dilakukan ini akhirnya memberi dampak yang kurang baik bagi partisipan 

terutama dengan munculnya keluhan penyakit yang akut dan kronis, munculnya 

komplikasi atau kecacatan, beban ekonomi yang meningkat akibat biaya 

pengobatan dan bahkan hingga kerugian di dalam pekerjaan, dan ketidakpatuhan 

juga berdampak pada kemampuan partisipan untuk melakukan aktivitas secara 

motorik dan sensorik.  

 Berbagai dampak buruk yang terjadi pada partisipan kemudian 

menimbulkan pemaknaan tersendiri terhadap ketidakpatuhan.  Sebagian partisipan 

memaknai ketidakpatuhan sebagai hal yang biasa saja, sementara sebagian 

memaknai ketidakpatuhan sebagai suatu penyesalan. Pemaknaan terhadap 
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ketidakpatuhan ini memberikan efek bagi diri partisipan. Partisipan yang memaknai 

ketidakpatuhan sebagai hal yang biasa saja akhirnya merasakan bahwa perilakunya 

ketidakpatuhan bukanlah suatu ancaman, sebaliknya partisipan yang memaknai 

ketidakpatuhan sebagai suatu penyesalan menganggap bahwa perilaku 

ketidakpatuhan yang dilakukannya sebagai suatu ancaman. Dua sisi akibat dari 

pemaknaan terhadap ketidakpatuhan yang berbeda ini pada akhirnya menghasilkan 

perilaku yang berbeda setelah pemaknaan. Partisipan yang merasakan akibat dari 

makna ketidakpatuhannya bukanlah suatu ancaman memilih untuk 

mempertahankan perilaku ketidakpatuhannya terhadap diet, sementara partisipan 

yang merasakan akibat dari makna ketidakpatuhannya sebagai ancaman pada 

akhirnya memiliki dorongan untuk patuh dan berupaya untuk dapat mematuhi pola 

diet DM yang seharusnya. 
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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan, 

temuan penelitian dan keterbatasan penelitian. Interpretasi hasil penelitian 

dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan dengan 

konsep, teori, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian untuk 

dilakukan analisis persamaan maupun perbedaannya. Di bagian akhir, peneliti akan 

menyampaikan keterbatasan penelitian yang ditemui selama proses penelitian pada 

pasien dengan DM di Poliklinik DM RSUD dr. Murjani Sampit.  

5.1 Interpretasi Hasil Penelitian 

5.1.1 Tema 1: Makna penyakit yang mempengaruhi ketidakpatuhan  

 Pada tema ini ditemukan bahwa cara pandang dan pengalaman partisipan 

mengenai penyakit itu sendiri memberi pengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan 

yang dijalankan. Bagaimana partisipan memaknai penyakit terlihat dari bagaimana 

partisipan memandang penyebab dari penyakit DM yang mengantarkan partisipan 

kepada pemilihan upaya pengobatan yang menurut persepsinya paling tepat untuk 

mengatasi penyakit yang dideritanya.   

Hasil penelitian menunjukkan ditemukan dua kategori yang diungkapkan 

partisipan terkait penyebab DM yaitu faktor genetik dan persepsi budaya.  

Penyebab DM terkait genetik sesuai dengan yang diungkapkan oleh Garnita (2012) 

bahwa kejadian DM Tipe 2 sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, dimana seorang 

anak memiliki resiko 15% jika salah satu dari kedua orangtuanya menderita DM 
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Tipe 2. Anak dengan kedua orang tua menderita DM tipe 2 mempunyai resiko 75% 

dan anak dengan ibu menderita DM tipe 2 mempunyai resiko 10-30% lebih besar 

daripada anak dengan ayah menderita DM Tipe 2. Hal ini juga didukung teori di 

dalam KONSENSUS PERKENI (2015), bahwa pasien DM Tipe 2 adalah kelompok 

dengan berat badan lebih (Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 23 kg/m2) yang disertai 

dengan satu atau lebih faktor yang salah satunya adalah faktor keturunan DM dalam 

keluarga (first-degree relative DM).  

Terdapat hasil yang unik yang diungkapkan partisipan yaitu persepsi budaya 

yang berhubungan dengan adanya kepercayaan bahwa penyakit terjadi karena 

sesuatu diluar medis. Hal ini dipengaruhi kentalnya kepercayaan masyarakat Dayak 

di kota Sampit terhadap kondisi-kondisi magis yang turut mempengaruhi kesehatan 

seseorang. Selain itu persepsi budaya yang dimaksud partisipan juga berhubungan 

dengan kebiasaan budaya masyarakat Dayak yang berhubungan dengan makanan 

dan minuman dalam perayaan pesta seperti pernikahan di mana mengharuskan 

partisipan mengkonsumsi minuman keras suku Dayak yang disebut dengan 

“baram” yang rasanya manis dan mengandung alkohol serta makanan khas yang 

harus ada pada saat pesta seperti daging dengan olahan kuah yang bersantan dan 

berlemak yang disebut “juhu”.  

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Nurazi (2018) bahwa masakan 

Dayak tradisional yang masih menggunakan bahan tradisional dalam kehidupan 

sehari-hari seperti: sayur rotan muda (juhu singkah), gulai keladi (juhu kujang). 

Makanan seperti nasi kuning yang dimasak dengan kunyit dan menggunakan santan 

menjadi makanan sehari-hari yang ditemui pada masyarakat Dayak Sampit 
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(Prasetya, 2014).  Hikaru (2011) juga mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak 

sering mengadakan pesta terutama apabila ada peristiwa-peristiwa istimewa dalam 

daur hidup dalam (life-cycle), baik peristiwa itu berupa kelahiran, baptisan, 

perkawinan, atau kematian, yang mana dalam setiap pesta itu kebiasaan adat Dayak 

yang berhubungan dengan makanan dan minuman tadi akan selalu ada.  

Adanya persepsi partisipan tentang penyakit DM yang disebabkan oleh 

faktor genetik dan terutama persepsi budaya, yaitu penyakit DM disebabkan oleh 

“faktor X” dan “gangguan dari luar” ini menyebabkan partisipan memaknai bahwa 

penyakitnya tidak disebabkan oleh makanan. Sehingga hal ini mempengaruhi 

pemilihan partisipan dalam upaya memanfaatkan pelayanan kesehatan. Temuan 

pada penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan justru berperilaku 

tidak rutin melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan 

penatalaksanaan medis setelah gejala dirasakan. Partisipan justru lebih banyak 

memanfaatkan terapi komplementer yang masih erat dengan pengobatan tradisional 

masyarakat Dayak Sampit. Sebagian lagi tidak melakukan pengobatan apa-apa 

karena merasa penyakitnya belum terlalu parah dan tidak ada gejala yang berarti 

sehingga partisipan membiarkan penyakit DM nya berlangsung bertahun-tahun 

tanpa diobati.  

 Penatalaksanaan DM yang tepat sebenarnya dimulai dengan  menerapkan 

pola hidup sehat (terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan 

intervensi farmakologis dan obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau suntikan. 

Pengetahuan tentang pemantauan mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia dan cara 

mengatasinya harus diberikan kepada pasien. Pengetahuan tentang pemantauan 
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sendiri tersebut dapat dilakukan setelah mendapat pelatihan khusus (KONSENSUS 

PERKENI, 2015). Dalam rangka mencapai upaya penatalaksanaan yang tepat, 

tentunya pasien DM membutuhkan sumber dukungan yang tepat dalam hal ini yaitu 

mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya 

terkait penyakit yang dideritanya.  

Partisipan yang memilih lebih memanfaatkan terapi komplementer ini 

dipengaruhi oleh persepsinya mengenai penyebab penyakit, dimana pada sub tema 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa partisipan masih meyakini kepercayaan yang 

masih berada di lingkungan masyarakat Sampit yaitu bahwa penyakit disebabkan 

karena sesuatu diluar medis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Solitas S. 

(1999) dalam Budijano & Roosiehermatie (2006) bahwa ada dua faktor utama yang 

menentukan perilaku sakit, yang pertama adalah persepsi atau definisi individu 

tentang suatu penyakit, dan yang kedua adalah kemampuan individu untuk 

melawan serangan penyakit tersebut.  

Pengobatan tradisional yang digunakan partisipan sebagai bentuk terapi 

komplementer antara lain: “menjawi/betetamba”, pengobatan menggunakan 

minyak dan herbal. Menjawi digambarkan oleh partisipan sebagai pengobatan yang 

menggunakan akar/batang/daun tanaman tertentu yang tumbuh, dapat 

menggunakan tanaman khusus yang hanya tumbuh di Kalimantan atau tanaman 

umum yang di percaya secara turun temurun dan berkembang di masyarakat dapat 

menyembuhkan penyakit Diabetes.  

Partisipan juga menggambarkan tindakan “menjawi” hanya dilakukan oleh 

orang yang mampu dan tahu cara melakukannya dan hanya dapat dilakukan pada 
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hari tertentu saja, misalnya hari Jumat. Uniknya, selain dilakukan dilakukan pada 

hari tertentu dan oleh orang tertentu, partisipan juga mengungkapkan bahwa untuk 

memperoleh tanaman yang diharapkan mereka harus “menukarnya” dengan paku 

dan garam dan kemudian didoakan. 

 Bentuk lain dari terapi komplementer yang dilakukan partisipan adalah 

menggunakan minyak yang dioleskan atau dipijat dan juga diminum yang di 

percayai dapat mengobati penyakit serta menggunakan herbal berupa tumbuh 

tumbuhan umum yang diketahui dapat menurunkan kadar glukosa darah maupun 

herbal lain yang hanya tumbuh di Kalimantan yang juga dipercayai dapat 

menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rasny, H., Susanto, T., Dewi, (2014) terhadap Suku Using di Banyuwangi 

yang menemukan bahwa suku Using masih memegang tradisi dalam memanfaatkan 

sumber daya alam sebagai pengobatan atau perawatan tradisional dan faktor mitos 

merupakan faktor yang kental dalam perilaku kesehatan dan perilaku pemeliharaan 

fisik.  

Terapi komplementer dan alternatif adalah seperangkat sistem pengobatan, 

perawatan kesehatan, tindakan, dan produk yang saat ini dianggap sebagai bagian 

dari pengobatan umum (Synder & Lindquist, 2013). Untuk mencegah atau 

menunda perkembangan komplikasi yang berhubungan dengan Diabetes dan untuk 

menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, orang dengan Diabetes semakin 

mencari pengobatan melalui terapi komplementer dan alternatif (Chang et al., 

2012) 
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Selain terapi komplementer secara tradisional yang diyakini masyarakat 

Dayak pada penjelasan sub tema sebelumnya di atas, pada hasil penelitian ini juga 

ditemukan penggunaan terapi komplementer lain yang diyakini partisipan, yaitu 

menggunakan hewan, pijatan, spiritual, jamu, alat terapi dan obat/suplemen non 

medis. Hal ini sejalan dengan penelitian Chang et al (2007) yang menyatakan 

bahwa prevalensi penggunaan CAM pada individu dengan Diabetes berkisar antara 

17-72,8% di seluruh dunia dan terapi yang paling popular adalah suplemen gizi, 

obat-obatan herbal, saran gizi, penyembuhan spiritual, dan teknik relaksasi.  

Sebagian partisipan ada yang memanfaatkan terapi komplementer 

beriringan dengan terapi medis, namun ada pula yang menggunakannya sebagai 

pengobatan tunggal sebelum akhirnya memilih pengobatan medis setelah 

pengobatan komplementer dirasakan tidak mampu lagi memperbaiki kondisinya. 

Upaya medis yang digunakan antara lain dengan pergi ke Dokter praktek dan ke 

Rumah Sakit. Selain itu partisipan juga memanfaatkan pelayanan dari puskesmas, 

perawat praktek (mantri), home care, serta ke laboratorium terdekat untuk 

memeriksakan diri. Ada juga partisipan yang berupaya membeli obat sendiri di 

apotek berbekal pengalaman yang terdahulu selama menjalani pengobatan DM. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan beberapa ahli yang dikutip oleh Solita S. 

(1999) dalam Budijano & Roosiehermatie (2006) bahwa di negara berkembang 

tindakan pertama yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi penyakit adalah 

pengobatan sendiri atau self medication.  

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa fokus 

penatalaksanaan DM yang dipilih partisipan adalah pada pengobatan penyakit saja, 
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namun tidak memperhatikan aspek lain dari penatalaksanaan DM yaitu perubahan 

gaya hidup diet dan latihan fisik, pengontrolan gula darah secara teratur maupun 

perawatan pencegahan ulkus kaki (Siwi, Putri & Yudianto, 2013) seperti yang 

dianjurkan oleh petugas kesehatan, sehingga wajar jika ketidakpatuhan pasien 

terhadap perubahan gaya hidup diet menjadi meningkat.   

5.1.2 Tema 2: Faktor penguat perilaku ketidakpatuhan 

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa sub tema 

yang memperkuat perilaku ketidakpatuhan partisipan terhadap diet DM, yaitu 

pengetahuan, kepribadian, kebudayaan, sosial ekonomi, hambatan diet dan 

kurangnya dukungan.  Keseluruhan faktor ini memperkuat persepsi partisipan 

tentang pemaknaan terhadap penyakit yang telah ada sebelumnya, sehingga 

partisipan memutuskan untuk tidak patuh dalam melakukan diet dan mengalihkan 

fokus penatalaksanaannya pada pengobatan.  

Sub tema: pengetahuan tentang diet DM yang kurang tepat 

Partisipan dalam penelitian ini memiliki beberapa kategori pengetahuan yang 

berhubungan dengan diet yang dijalaninya diantaranya untuk menu dietnya, yaitu: 

tidak boleh mengkonsumsi nasi putih, tidak boleh mengkonsumsi gula pasir, nasi 

putih harus dingin, konsumsi makanan/minuman yang pahit, tanpa protein, dan 

makanan tidak menyebabkan kadar gula darah naik. Pengetahuan ini dimiliki tanpa 

memperhatikan unsur lain dari menu diet itu secara spesifik seperti jumlah kalori, 

waktu makan, dan isi menu diet yang lain selain yang disebutkan di atas.  

Makanan pengganti nasi yang boleh dikonsumsi menurut partisipan adalah 

nasi jagung, nasi merah dan singkong. Beberapa diantaranya malah tidak peduli 
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seberapa banyak jumlah takaran makanan selama ia menggunakan pengganti nasi 

maka dietnya sudah aman. Jika partisipan terpaksa harus mengkonsumsi nasi putih, 

maka nasinya harus dingin, didinginkan terlebih dahulu atau nasi sisa semalam, 

karena menurut yang diketahui partisipan nasi yang panas dapat meningkatkan 

kadar glukosa darah sehingga dietnya menjadi tidak berhasil. Partisipan juga 

beranggapan bahwa pasien tidak boleh sama sekali mengkonsumsi gula pasir, 

sehingga harus menggunakan pemanis buatan yang mereka sebut dengan gula 

jagung. Pengetahuan lain yang dimiliki partisipan adalah menu diet yang tepat bagi 

pasien Diabetes yang dikenal dengan istilah “kencing manis” adalah makanan dan 

minuman yang pahit dengan tujuan untuk “melawan” darah yang telah manis. 

Partisipan juga mengungkapkan makanan yang lain yang tepat adalah tanpa 

mengkonsumsi protein, hal ini karena protein dapat menimbulkan penyakit lain dan 

sebagian besar telah diolah dengan pengawet.  

 Selain pengetahuan tentang jenis makanan, sebagian partisipan juga 

memiliki persepsi bahwa makanan tidak menyebabkan kadar gula darah naik. 

Sebagian beranggapan bukan makanannya yang memicu kadar gula darah naik 

tetapi cara memasak. Cara memasak di majikom adalah cara yang kurang tepat. 

Selain itu partisipan mengungkapkan bahwa makanan yang mengandung pengawet 

atau “sari manis” lah yang meningkatkan kadar gula darah, bukan semua makanan, 

sehingga ia harus menghindari makanan tersebut di dalam diet. Sebagian lagi 

menganggap bahwa makanan tidak ada hubungannya dengan kadar gula darah, 

karena tidak ada perubahan yang berarti pada kadar gula darahnya walaupun ia telah 

menjalani diet sehingga partisipan merasa ragu jika makanan adalah pemicunya.  
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Semua pengetahuan yang dimiliki partisipan tentang diet DM dalam 

penelitian ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan diet DM. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebrahim, Villiers and Ahmed, (2014) 

yang memperlihatkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan 

manajemen diet pada pasien DM tipe 2. Pengetahuan tentang pengobatan diabetes 

yang buruk juga menghasilkan persepsi dan kesalahampahaman tentang penyakit 

dan penanganannya (Islam et al., 2017).  

Pengetahuan juga berhubungan dengan tingkat pendidikan. Pada penelitian 

ini mayoritas partisipan berpendidikan dasar (SD dan SMP) dan masih ada yang 

tidak sekolah dan tidak tamat SD. Notoatmodjo (2007), menjelaskan bahwa 

pendidikan merupakan kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan 

atau meningkatkan kemampuan tertentu. Semakin rendah pendidikan seseorang 

maka akan semakin rendah pula kemampuannya dalam menyikapi suatu 

permasalahan. Penelitian yang dilakukan Bangun (2009) dalam (Rosadi, 2017), 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan 

dengan kepatuhan diet pada penderita DM.  

Sub tema: kepribadian individu yang tidak peduli 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku tidak patuhnya partisipan yang 

terungkap adalah kepribadian. Menurut Hayden, (2009) kepribadian merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu dalam memandang 

sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang terdiagnosa kanker sel basal kulit dan telah 

menjalani perawatan yang berhasil, dia akan memiliki persepsi kerentanan yang 

tinggi karena pengalaman di masa lalu dan akan lebih menyadari akan bahayanya 
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paparan sinar matahari akibat pengalamannya ini. Sebaliknya, pengalaman masa 

lalu ini akan mengurangi persepsi seseorang tentang keseriusan penyakitnya jika 

penyakit kankernya dengan mudah dirawat dan diobati.  

Hal yang berada dibalik faktor kepribadian ini juga adalah motivasi. 

Motivasi mempengaruhi seseorang dalam melakukan perubahan perilaku. Seperti 

yang diungkapkan oleh Sebire et al., (2018) bahwa motivasi untuk perubahan gaya 

hidup setelah diagnosis DM tipe 2 adalah kompleks dan relatif rendah.  

Hal ini tergambar dalam hasil penelitian ini dimana partisipan 

mengungkapkan bahwa mereka merasakan memiliki karakter yang mengabaikan 

dan bandel. Sekalipun sudah diberikan informasi dan saran untuk mengontrol pola 

makannya namun tetap saja sebagian partisipan ini tidak melakukan anjuran diet 

yang disarankan. Hal ini erat hubungannya dengan faktor rendahnya motivasi dan 

pengalaman masa lalu sehingga mempengaruhi kepribadian individu yang tidak 

peduli dan mengabaikan karena tidak merasakan dirinya dalam kondisi yang rentan. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponzo, Rosato & Tarsia, 

(2017) bahwa sikap terhadap diet adalah sangat terkait dengan bagaimana 

karakteristik individu tesebut.  

Sub tema: kebudayaan yang tidak sesuai dengan menu diet 

Faktor budaya juga mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan partisipan 

terhadap diet. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa 

kebudayaan yang mempengaruhi pola diet partisipan, yaitu makan bersama. 

Partisipan mengungkapkan budaya makan bersama membuatnya kesulitan untuk 

memisahkan makanannya sesuai dengan menu yang dibutuhkan karena merasa 
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tidak nyaman dengan anggota keluarga yang lain, apalagi aktivitas tersebut 

dilakukan pada saat yang penting yaitu untuk berkumpul dengan keluarga.  

Kebudayaan lain yang berpengaruh bagi partisipan yaitu pada saat harus 

menghadiri acara hajatan seperti pernikahan, selamatan, perayaan keagamaan 

seperti lebaran, dan melayat ke acara kematian serta saat bertamu ke rumah sanak 

keluarga maupun rekan-rekan dan kolega. Acara acara seperti ini biasanya 

menghadirkan menu menu tertentu terutama yang dapat mempengaruhi pola diet 

partisipan, sebagian partisipan berusaha memilih menu makanan yang menurutnya 

berbahaya, namun sebagian lagi tetap makan seperti biasa karena partisipan 

menghormati dan merasa tidak nyaman jika tidak makan/minum yang telah 

disajikan tuan rumah atau yang memiliki hajatan.  

Hal ini sesuai dengan salah satu kepercayaan yang ada di masyarakat Dayak 

Sampit sendiri, yaitu adanya istilah Pahuni, dimana Pahuni adalah suatu tradisi 

dalam suku Dayak bahwa apabila menolak makanan yang telah dengan tulus 

ditawarkan untuk disantap, khususnya nasi goreng dan makanan yang terbuat dari 

ketan, maka akan ada resikonya. Resiko berupa malapetaka, baik ringan maupun 

berat, bahkan bisa membawa kematian. Apabila terpaksa harus menolak, demi 

menetralisir situasi, mereka akan menyentuh tempat atau piring di mana makanan 

diletakkan sambal bergumam mengucapkan kata singkat “sapulun”. Dengan 

demikian penolakan tersebut telah dianggap sah dan terbebas dari resiko 

kepuhunan. Selain dengan cara itu, untuk menetralisir dapat pula dengan cara 

menjumput sedikit makanan yang ditawarkan tersebut sedikit, sambal bergumam 

“puse-puse”. Hal ini menyebabkan masyarakat Dayak akan selalu berusaha 
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menyantap/mencicipi makanan dan minuman yang ditawarkan terutama apabila 

bertamu atau menghadiri pesta ke tempat orang lain, sebagai suatu bentuk 

penghargaan dan menghindari resiko kecelakaan akibat pahuni (Nurazi, 2018). 

Sama halnya dengan kebudayaan membuat makanan khas di rumah bagi 

partisipan. Terdapat berbagai macam makanan khas masyarakat Sampit yang 

dahulunya hanya muncul pada perayaan atau pesta tertentu, namun seiring 

berjalannya waktu maka menu tersebutpun menjadi santapan harian masyarakat 

Dayak Sampit, seperti makanan atau sayuran yang bersantan, yang mereka sebut 

“gangan belamak”, “juhu ujau”, “juhu umbut”, dan nasi kuning. Partisipan juga 

mengungkapkan ada kebiasaan budaya mengkonsumsi kudapan/cemilan yang 

bahan utamanya adalah karbohidrat, selain makanan utama, seperti: makan nasi 

dengan mangga, singkong rebus, gembili (ubi jalar), gagodoh (pisang yang 

digoreng dengan tepung), lempeng (makanan yang terbuat dari tepung dan 

ditambah gula kemudian di goreng tanpa minyak), pisang rebus, keladi kentang (ubi 

talas), kumiang (roti khas Cina), kue bingka, dan kolak durian. Kudapan ini 

partisipan jadikan menu harian dan menganggap bahwa menu ini tidak 

mempengaruhi pola dietnya. 

Selain jenis ini, partisipan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar 

partisipan sering mengkonsumsi buah-buahan yang sedang banyak dan musim pada 

saat penelitian ini dilakukan, seperti durian, rambutan dan cempedak yang 

merupakan buah buahan khas yang ada di masyarakat ini dengan alasan selagi 

masih ada sehingga sayang jika tidak dikonsumsi, walaupun mereka menyadari 

jenis buah-buahan ini sangat berisiko meningkatkan kadar glukosa darah mereka 
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terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ranasinghe et al., (2015) pada pasien DM di Sri Lanka,   yang 

mengungkapkan bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi pilihan dan kepatuhan 

pasien DM terhadap diet. Pasien DM meyakini bahwa ada makanan yang “baik” 

dan makanan yang “buruk”, dimana makanan yang “baik” dapat dikonsumsi setiap 

saat, sedangkan makanan yang “buruk” harus dihindari sepenuhnya. Banyak yang 

meyakini bahwa buah-buahan buruk untuk diabetes, sedangkan sayur-sayuran 

dianggap sebagai pilihan makanan yang sehat. Mayoritas pasien juga menganggap 

bahwa ada “makanan khusus” yang dapat membantu mengendalikan kadar glukosa 

darah, dan yang paling umum bagi masyarakat Sri Lanka adalah daun kari dan labu 

pahit.  

Berdasarkan hasil penelitian yang lain, kebudayaan juga mempengaruhi 

pilihan makanan dan kepatuhan pasien DM tipe 2 terhadap diet, seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lawton et al., (2008) yang menemukan bahwa 

faktor budaya membuat kepatuhan terhadap diet sulit dilakukan. Sebagian besar 

partisipan terus mengkonsumsi makanan Asia Selatan, terutama di malam hari 

meskipun mereka khawatir makanan ini “berbahaya” dan dapat merusak kontrol 

diabetes mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kohinor et al., (2011) 

menunjukkan bahwa orang-orang Suriname di Belanda sebagian besar menyadari 

bahwa mereka perlu mengubah pola diet mereka namun kesulitan untuk memenuhi 

panduan diet yang menurut anggapan mereka didasarkan pada kebiasaan makan 

Belanda, sehingga sulit untuk mereka ikuti. Masyarakat Suriname juga memiliki 

kepercayaan bahwa ada makanan yang “baik” (misalnya sayuran pahit) dan 
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makanan buruk (misalnya masakan pedas) untuk Diabetes. hal ini juga serupa 

seperti yang diyakini pasien Diabetes masyarakat Sampit dalam penelitian ini yang 

menganggap bahwa makanan dan minuman yang pahit baik untuk penderita 

Diabetes.  

Sub tema: faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk diet 

Faktor berikutnya yang memperkuat perilaku ketidakpatuhan terhadap diet 

dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk diet. 

Partisipan mengungkapkan faktor ekonomi tersebut berhubungan dengan 

pekerjaan, yaitu: kebiasaan ditempat kerja, aktivitas kerja yang berkaitan dengan 

makanan, sulit mengatur menu karena pekerjaan dan berhubungan dengan daya beli 

partisipan terhadap makanan. Sebagian partisipan mengungkapkan hambatan saat 

bekerja terjadi karena adanya kebiasaan makan-makan saat bekerja yang 

mengacaukan pola makan mereka. Sebagian lagi mengakui pekerjaan mereka 

adalah berjualan dan membuat kue, sehingga makanan yang berkalori tinggi 

menjadi bagian dari kehidupan mereka yang akhirnya mempengaruhi pola 

kebiasaan mereka. Sebagian lagi menyatakan kesulitan tersebut diakibatkan waktu 

kerja yang panjang, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan 

menu makanan untuk diet dengan baik dan makan terjadwal sesuai dengan diet DM 

yang seharusnya dilakukan.  

Terdapat juga partisipan yang mengungkapkan kesulitan mengatur menu 

makanan akibat lokasi tempat kerja yang berada di pedalaman Kalimantan dan jauh 

dari kota, sehingga tidak terjangkau dari tempat membeli makanan sehingga pilihan 

makanan pun menjadi sulit. Disamping karena pekerjaan, partisipan 
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mengungkapkan kemampuan mereka untuk membeli jenis makanan yang tepat 

untuk memenuhi pola diet mereka juga terbatas sehingga menu diet yang 

diharapkan tidak dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan penelitian Lee et al., (2016) 

yang menyatakan bahwa jadwal kerja dan keterbatasan sumber dan ketersediaan 

makanan di rumah dan di toko toko makanan disekitar rumah merupakan hambatan 

pasien DM dalam menjalani diet. Sapkota et al., (2017) dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa makanan tinggi karbohidrat, pilihan makanan terbatas, dan 

metode persiapan makanan diidentifikasi sebagai hambatan terutama di Nepal. 

Ebrahim, Villiers and Ahmed, (2014) juga mengungkapkan bahwa biaya makanan 

teridentifikasi sebagai salah satu faktor kunci yang berpengaruh sehubungan 

dengan kepatuhan terhadap pedoman perawatan diet pada pasien DM. 

Sub tema: hambatan selama menjalani diet  

Faktor selanjutnya yang memperkuat perilaku ketidakpatuhan terhadap diet 

adalah hambatan selama menjalani diet. Kategori yang pertama dari sub tema ini 

adalah makanan diet tidak enak dan membosankan. Beberapa partisipan 

mengungkapkan bahwa makanan diet tidak enak sementara partisipan lain 

mengungkapkan akan makanan diet yang menurut mereka hanya itu itu saja, 

sehingga mereka menjadi bosan dan tidak mematuhi pola diet. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Purba, Sitorus and Afiyanti, (2008) bahwa makanan 

diet yang tidak menyenangkan mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan terhadap 

diet. 

Kategori berikutnya adalah selera. Hampir seluruh partisipan 

mengungkapkan mereka kesulitan diet karena bergantung pada selera makannya 
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dan banyak diantara mereka yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu atau 

keinginan terhadap makanan yang disukainya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ebrahim, Villiers and Ahmed, (2014) bahwa konsep rasa dan 

selera, serta godaan terhadap makanan mempengaruhi kepatuhan pasien DM tipe 2 

terhadap diet.  

Kategori selanjutnya adalah partisipan mengeluhkan porsi diet yang 

dijalankan membuat mereka merasa tidak puas karena tidak kenyang atau masih 

lapar. Hambatan berikutnya yang dihadapi partisipan adalah pola makannya yang 

tidak teratur, terdesak, tidak sempat menyiapkan makanan diet karena sudah lapar 

sehingga memilih mengkonsumsi makanan yang mudah didapat sehingga sulit 

untuk mengatur jadwal diet. Ada pula partisipan yang merasakan hambatan diet 

adalah saat gula darah partisipan sudah rendah, sehinga keinginan untuk makan di 

luar aturan diet muncul kembali 

Kategori hambatan terakhir yang diungkapkan partisipan adalah adanya 

efek samping yang dirasakan muncul setelah partisipan berupaya menjalani diet, 

yaitu munculnya penyakit lain, terutama yang terbanyak diungkapkan partisipan 

yaitu maag atau gastritis akut, kemudian perubahan kadar gula darah yang tidak 

sesuai yang diharapkan yaitu terus menerus naik atau malah justru turun drastis atau 

“drop” seperti yang diungkapkan partisipan, dan kelemahan tubuh. Hal ini 

dirasakan mengganggu sehingga partisipan menghentikan aktivitas diet yang dapat 

menyebabkan munculnya kondisi ini, karena takut efek samping akan berulang. 

Hambatan dalam menjalani diet yang muncul di atas sejalan dengan 

penelitian Halali et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa kesulitan dengan 
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perencanaan makanan dan snack, kebingungan, hubungan dengan pekerjaan, dan 

porsi kecil dapat mempengaruhi pola diet yang dijalani. Berbagai hambatan ini 

akhirnya mempengaruhi partisipan dalam menjalani diet. Partisipan yang mulanya 

patuh, namun karena merasakan ada berbagai hambatan yang dihadapi saat 

berusaha mempertahankan perilaku, maka akhirnya menjadi tidak patuh. 

Hal ini sesuai pula dengan yang diungkapkan Janz & Becker, (1984) dalam 

(Hayden, 2009) bahwa hambatan yang dirasakan adalah yang paling signifikan 

dalam menentukan perubahan perilaku seseorang. Dalam rangka untuk perilaku 

baru yang akan diadopsi, seseorang perlu untuk percaya manfaat dari perilaku baru 

lebih besar daripada konsekuensi melanjutkan perilaku lama (Pusat Pengendalian 

dan Pencegahan Penyakit A.S., (2004) (Hayden, 2009)). Hal ini memungkinkan 

hambatan yang harus diatasi dan perilaku baru yang akan diadopsi. 

Sub tema: kurangnya dukungan 

Temuan hasil penelitian lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah 

sub tema kurangnya dukungan yang juga mempengaruhi perilaku individu dalam 

menjalani diet. Dukungan yang teridentifikasi disini, terbagi menjadi dua kategori 

yaitu dukungan keluarga negatif dan sikap dan pelayanan kesehatan yang negatif. 

Partisipan mengungkapkan bahwa ketika ia tidak mendapat dukungan dari 

keluarga, menyebabkan dirinya mengalami keterbatasan untuk mengatur pola 

dietnya. Hal ini terjadi karena anggota keluarga sibuk dengan aktivitas dan 

pekerjaannya masing masing, sehingga kurang memperhatikan anggota 

keluarganya yang sakit. Hal ini sesuai dengan penelitian Susanti and Sulistyarini, 

(2013) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga meningkatkan kepatuhan diet 
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pasien DM di RS Kediri, sebaliknya kepatuhan diet akan terhambat ketika pasien 

kurang mendapat dukungan dari keluarga (Halali et al., 2016). Hal serupa juga di 

ungkapkan oleh (Al Tera, 2011) bahwa kurangnya dukungan keluarga menjadi 

salah satu faktor predisposisi ketidakpatuhan diet. Singh, Cinnirella and Bradley, 

(2012) juga mengungkapkan bahwa dukungan keluarga merupakan sistem 

pendukung yang kuat ditambah terutama dengan adanya dampak agama (kekuatan 

penyembuhan melalui doa). Dapat dikatakan bahwa dari semua dukungan, 

hubungan keluarga dengan pasien merupakan sistem dukungan utama yang 

digunakan untuk manajemen diabetes (Ebrahim, Villiers and Ahmed, 2014).  

  Partisipan juga mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan dukungan 

sikap pelayanan yang negatif dan positif dari petugas kesehatan. Mayoritas 

mengeluhkan sikap dan pelayanan petugas kesehatan karena pelayanan yang 

kurang baik selama mereka menjalani perawatan. Petugas kesehatan memegang 

peranan penting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan diet pada pasien DM. 

ketidakpatuhan terjadi salah satu faktornya dapat disebabkan oleh kurangnya 

dukungan edukasi dan konseling dari petugas kesehatan (Al Tera, 2011). Hal ini 

karena mengikuti rekomendasi diet merupakan tantangan yang paling sulit untuk 

manajemen diabetes bagi pasien DM, sehingga sistem pendukung yang paling 

efektif adalah tim perawatan diabetes di Rumah Sakit (Singh, Cinnirella and 

Bradley, 2012). Selain karena kurangnya dukungan edukasi dan konseling dari 

petugas kesehatan, faktor penghambat kepatuhan diet juga disebabkan kurangnya 

komunikasi dari pasien DM dengan petugas (Lee et al., 2016) sehingga penting 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



165 
 
 
 

 

bagi petugas kesehatan untuk berinisiatif melakukan pendekatan pada pasien DM 

yang menemui hambatan selama menjalani program pengobatan dan diet.  

 Dalam Teori HBM, yang dikutip oleh Hayden, (2009) selain empat 

keyakinan atau persepsi dan variabel memodifikasi, HBM menunjukkan bahwa 

perilaku juga dipengaruhi oleh isyarat untuk bertindak. Isyarat untuk bertindak 

adalah peristiwa, orang atau hal -hal yang menggerakkan orang untuk mengubah 

perilaku mereka. Contohnya termasuk penyakit anggota keluarga, laporan media 

(Graham, 2002), kampanye media massa, saran dari orang lain, pengingat kartu pos 

dari penyedia layanan kesehatan (Ali, 2002), atau label peringatan kesehatan pada 

suatu produk. Di sini terlihat adanya keterkaitan antara dukungan dari orang lain, 

maupun keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak.  

 Lebih jelas dari teori HBM diungkapkan oleh Maslihah, (2011) dalam 

penelitiannya bahwa dukungan sosial merupakan salah satu istilah yang digunakan 

untuk menerangkan bagaimana hubungan sosial menyumbang manfaat bagi 

kesehatan mental atau kesehatan fisik individu. Cobb dalam Gottlieb (1983) 

dalam Maslihah, (2011) menyatakan, setiap informasi apapun dari lingkungan 

sosial yang menimbulkan persepsi individu bahwa individu menerima efek positif, 

penegasan, atau bantuan menandakan suatu ungkapan dari adanya dukungan sosial.  

Adanya perasaan didukung oleh lingkungan membuat segala sesuatu 

menjadi lebih mudah terutama pada waktu menghadapi peristiwa yang menekan. 

Goetlieb (1983) dalam  Maslihah, (2011) menyatakan ada dua macam hubungan 

dukungan sosial, yaitu pertama, hubungan profesional yakni bersumber dari 

orangorang yang ahli di bidangnya, seperti konselor, psikiater, psikolog, dokter 
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maupun pengacara, dan kedua, hubungan non profesional, yakni bersumber dari 

orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga.  

5.1.3 Tema 3: Bentuk perilaku ketidakpatuhan 

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa sub tema 

yang berhubungan dengan bentuk perilaku ketidakpatuhan pasien terhadap diet, 

yaitu tidak tepat jenis, jadwal dan jumlah makanan serta minum obat saja tanpa diet. 

Kedua sub tema ini merupakan gambaran perilaku ketidakpatuhan terhadap diet 

yang menjadi perilaku partisipan sehari-hari.  

Sub tema: tidak tepat jenis, jadwal dan jumlah makanan  

 Partisipan mengungkapkan sub tema ini dalam tiga kategori, yaitu makanan 

sesuai selera, jam makan tidak teratur, dan porsi makan tidak diatur. Partisipan 

mengungkapkan bahwa sehari-hari mereka tepat mengkonsumsi makanan sesuai 

selera, makan bebas, tidak mengontrol nafsu makannya bahkan cenderung 

mengkonsumsi makanan yang manis.  

Begitu pula pada jadwal makan, partisipan mengungkapkan setiap hari 

mereka makan tidak teratur. Terkadang 3 kali, 2 kali bahkan hanya 1 kali dan lebih 

dari 3 kali. Jam makannya pun tidak teratur menyesuaikan kondisi seperti perasaan 

lapar dan kesibukan partisipan sendiri. Begitu pula dengan makanan selingan/snack 

partisipan juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki jadwal yang teratur, bahkan 

kadang tanpa sadar partisipan mengkonsumsi makanan selingan berulang-ulang 

hingga kenyang sehingga mengganggu jadwal makan biasa.  

Dari segi jumlah makanan, mayoritas partisipan mengungkapkan sering 

makan sepuasnya atau sekenyangnya dan bahkan mereka sering menambah porsi 
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jika dirasa masih belum kenyang. Perilaku partisipan ini disadari sebagai suatu 

bentuk ketidakpatuhan terhadap diet, namun perilaku tersebut terus menjadi bagian 

sehari-hari kehidupan partisipan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Garnita (2012), di mana pola makan yang 

buruk atau jelek memang menjadi faktor resiko terjadinya DM, hal ini karena pola 

makan yang buruk dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas yang 

kemudian dapat menyebabkan DM tipe 2, sehingga jika kondisi ini terus menerus 

dibiarkan dapat memperburuk kondisi penyakit partisipan. Penderita DM harusnya 

makan sesuai jadwal, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan dengan 

interval waktu 3 jam (Waspadi, 2007). Penderita DM harus mengetahui dan 

memahami jenis makanan apa yang boleh dimakan secara bebas, makanan yang 

harus dibatasi dan makanan yang harus dibatasi secara ketat (Almatsier, 2008).  

Sub tema: obat saja tanpa diet 

Sub tema lain yang ditemukan adalah partisipan beranggapan bahwa ketika 

sudah minum obat maka ia tidak perlu diet. Sub tema ini terdiri dari dua kategori, 

yaitu: sudah minum obat DM dan sudah suntik insulin. Partisipan menganggap obat 

yang diminum atau disuntikkan sudah cukup untuk mengontrol kadar gula 

darahnya. Seluruh partisipan telah menderita DM ≥ 5 tahun dan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusnanto, Kurnia & Prasetia, (2015) di Puskesmas Krian Sidoarjo 

menemukan keterkaitan hubungan antara persepsi cukup minum saja tanpa diet 

dengan lamanya seseorang menderita DM, dimana studi tersebut di atas 

menunjukkan bahwa kepatuhan yang rendah pada pasien yang telah menderita DM 

lama adalah disebabkan rasa bosan, tidak diet karena gula darah telah turun dan 
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telah minum obat. Selain itu dapat pula disebabkan kurangnya variasi dalam 

makanan diet sehingga banyak penderita DM yang merasa bosan. Variasi 

diperlukan agar penderita tidak merasa bosan, hal ini diperbolehkan asalkan 

penggunaan makanan penukar memiliki kandungan gizi yang sama dengan 

makanan yang digantikan (Suyono, 2011).  

Jika anggapan bahwa penataksanaan diet cukup dengan pengobatan saja ini 

tidak segera di luruskan, maka keberhasilan penatalaksanaan diabetes akan sulit 

diraih. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia, Sari and Artini, (2015), menunjukkan 

bahwa keberhasilan pengobatan pada penderita DM salah satunya ditunjang dari 

kepatuhan dietnya, karena pengaturan makan (diet) merupakan komponen utama 

keberhasilan pengelolaan Diabetes Mellitus (Rosadi, 2017). 

5.1.4 Tema 4: Dampak yang dirasakan akibat perilaku ketidakpatuhan  

Pada tema ini terdapat beberapa sub tema yang menunjukkan dampak yang 

dirasakan akibat perilaku ketidakpatuhan yang dirasakan partisipan, yaitu: keluhan 

yang dirasakan, komplikasi/kecacatan, beban ekonomi dan hambatan aktivitas. 

Semua sub tema ini saling terkait satu dengan yang lainnya dan memberikan 

gambaran tersendiri bagi partisipan terkait dampak perilaku yang terjadi dalam 

kehidupannya.  

Sub tema: keluhan yang dirasakan  

 Keluhan yang dirasakan partisipan bervariasi dan terbagi menjadi dua 

kategori yaitu akut dan kronis. tanda dan gejala yang bersifat akut dan mendadak 

yang dirasakan partisipan adalah ketika partisipan mengalami luka yang mendadak 

baik karena luka pada kaki yang melepuh sendiri akibat tingginya kadar glukosa 
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darah partisipan, atau luka yang terjadi karena adanya insiden yang mendahuluinya 

(jatuh, setelah digaruk, kena duri salak, kena kawat, kena paku, kena sendal jepit) 

dimana setelah terjadi luka, lukanya cenderung memburuk secara cepat dan sukar 

sembuh.  

Kondisi ini yang dalam waktu cepat dirasakan partisipan membutuhkan 

penanganan dan perawatan medis, sehingga partisipan merasakannya sebagai gejala 

yang bersifat akut. Gejala lain yang bersifat akut yang dirasakan partisipan namun 

tidak disadari sebagai salah satu tanda dan gejala diabetes adalah lemas dan mudah 

lelah.  

Tanda dan gejala DM meliputi gejala akut dan kronik (Misnadiarly, 2006). 

Gejala awal yaitu polifagia (banyak makan), polydipsia (banyak minum), dan 

poliuri (banyak kencing) atau biasa disingkat dengan 3P. Pada fase ini biasanya 

penderita menunjukkan kenaikan berat badan, karena jumlah insulin masih 

mencukupi. Bila keadaan tersebut tidak diobati, lama kelamaan timbul gejala akibat 

kurangnya insulin, yaitu polidipsi, poliuri, penurunan berat badan dengan cepat (5-

10 kg dalam waktu 2-4 minggu), mudah lelah, beberapa keluhan lain seperti nafsu 

makan berkurang, bahkan kadang-kadang timbul rasa mual jika kadar glukosa 

darah lebih dari 500mg/dl.  

Gejala kronis yang sering timbul antara lain: kesemutan, kulit terasa panas 

seperti ditusuk-tusuk, kulit terasa tebal, kram, mudah lelah dan mengantuk, mata 

kabur (seringkali penderita berganti kacamata), gatal disekitar kemaluan terutama 

pada wanita, gigi mudah goyang dan mudah lepas, penurunan kemampuan seksual 
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hingga impoten, sering mengalami keguguran pada ibu hamil atau kematian janin 

dalam kandungan atau bayi dilahirkan dengan berat badan >4 kg.  

 Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya persamaan tentang 

tanda dan gejala yang dirasakan partisipan dengan teori, namun pada temuan 

penelitian partisipan mengutarakan jika gejala 3P merupakan gejala awal yang 

berlangsung lama dan berulang diikuti terjadinya penurunan berat badan sehingga 

dikategorikan gejala yang bersifat kronis. Gejala ini awalnya tidak disadari oleh 

partisipan sehingga cenderung diabaikan. Gejala awal lain yang dirasakan 

partisipan, yaitu bisul-bisul, sakit gusi, dan gatal-gatal yang berlangsung lama yang 

akhirnya membuat partisipan membutuhkan pelayanan kesehatan dan mengetahui 

bahwa gejala yang muncul tersebut adalah gejala DM. Gejala kronis lain yang 

dirasakan partisipan yang sesuai dengan teori di antaranya kesemutan, kebas, sering 

mengantuk, dan nyeri punggung serta ekstrimitas. 

Sub tema: komplikasi/kecacatan  

Sub tema lain yang muncul pada tema manifestasi yang dirasakan ini adalah 

komplikasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa partisipan juga merasakan adanya 

komplikasi yang di alami akibat dari penyakitnya diantaranya: gejala stroke, 

gangguan penglihatan, ulkus kaki diabetik bahkan hingga mengalami amputasi, 

benjolan dan hipoglikemia. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan mengalami 

komplikasi, yaitu komplikasi jangka pendek berupa hipoglikemia dan jangka 

panjang yaitu penyakit makrovaskuler, mikrovaskuler dan ulkus pada kaki. 

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Smeltzer & Bare, (2001) DM 

dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Komplikasi 
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jangka pendek seperti: hipoglikemia, ketoasidosis diabetik dan koma 

hiperglikemik, sedangkan komplikasi jangka panjang yang sering terjadi yaitu: 

penyakit makrovaskuler, penyakit mikrovaskuler, neuropati dan ulkus pada kaki. 

Komplikasi DM tersebut yang memiliki kerentanan berlebih terhadap infeksi, dapat 

berkembang menjadi ulkus diabetik. 

Sub tema: beban ekonomi 

Pada penelitian ini dampak terhadap beban ekonomi akibat penyakit yang 

dirasakan akibat ketidakpatuhan terdiri dari empat kategori yaitu: banyaknya biaya 

pengobatan yang telah dikeluarkan, hambatan/kerugian di dalam pekerjaan 

(kehilangan pekerjaan, tertundanya pekerjaan selama berbulan bulan karena harus 

menjalani pengobatan, dan sulit mengurus pekerjaan karena keterbatasan fisik 

akibat penyakit), dan kerugian waktu. 

Partisipan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kerugian dari segi 

ekonomi karena harus membayar biaya pengobatan medis dan pengobatan 

komplementer yang mereka juga pilih sebagai alternatif terapi. Banyak dari 

partisipan yang mengeluh harus berhenti bekerja karena harus fokus dengan 

pengobatan penyakitnya terutama yang telah mengalami komplikasi ulkus kaki 

diabetik, disamping karena kemampuan aktivitasnya yang menurun sehingga ia 

tidak mampu lagi bekerja. Ada pula partisipan yang tidak sampai berhenti bekerja, 

namun urusan pekerjaannya terhambat karena penyakitnya di tambah lagi kerugian 

waktu karena partisipan harus menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga tahunan 

karena mengurus penyakitnya.  
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Hal ini didukung oleh Atak (2010) dalam Kusnanto, (2012) bahwa dampak 

penyakit DM tidak hanya berisiko terjadinya peningkatan komplikasi akut dan 

kronik namun juga menyebabkan penurunan kualitas hidup. Hal ini menjadi sangat 

penting karena DM merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup, 

sehingga akan menjadi beban bagi pemerintah, masyarakat, keluarga serta penderita 

DM sendiri (Kusnanto, 2012). Beban ekonomi, terutama biaya pengobatan dan 

kerugian lainnya ini akan dapat dikurangi jika upaya penanggulangan DM telah 

dilakukan dengan baik pencegahan secara primer maupun sekunder (Kholifah, 

2014).  

Sub tema: hambatan aktivitas  

 Dampak berikutnya yang partisipan rasakan dari kondisi sakitnya adalah 

hambatan aktivitas. Partisipan mengungkapkan bahwa hambatan aktivitas yang 

dialaminya terbagi menjadi dua kategori yaitu gangguan aktivitas motorik dan 

gangguan aktivitas sensorik. Gangguan aktivitas motorik mayoritas dirasakan 

partisipan akibat ketidakmampuannya berjalan secara normal dikarenakan 

komplikasi ulkus kaki yang dialami ataupun amputasi yang dilakukan pada 

sebagian jari partisipan yang telah mengalami nekrosis.  

 Gangguan aktivitas sensorik partisipan rasakan akibat komplikasi 

mikrovaskular seperti penurunan daya ingat dan kemampuan menulis pasca 

serangan stroke, ketidakmampuan partisipan merasakan pada ujung-ujung kaki 

karena neuropati perifer dan juga penurunan kemampuan partisipan untuk melihat 

karena komplikasi telah menyerang vaskularisasi dibagian mata. Kesemua 

hambatan ini dirasakan sangat mengganggu sehingga sebagian partisipan 
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menganggap dirinya tidak berarti, karena semua tugas dan tanggung jawab yang 

semula dapat dilakukannya secara mandiri harus digantikan atau harus dibantu oleh 

orang lain.  

 Infodatin (2014) mengungkapkan bahwa hiperglikemia yang terjadi terus 

menerus dapat menyebabkan kerusakan berbagai system tubuh, terutama syaraf dan 

pembuluh darah. Konsekuensi tersering dari penyakit DM adalah: meningkatnya 

resiko penyakit jantung dan stroke, neuropati, retinopati diabetikum, gagal ginjal 

bahkan hingga kematian. Komplikasi terbanyak adalah neuropati sebanyak 54% 

berdasarkan data pasien DM yang dirawat di RSCM pada tahun 2011.  

 Menghadapi berbagai kondisi sebagai dampak dari ketidakpatuhan 

partisipan terhadap diet ini partisipan dapat mengalami berbagai gejolak dalam 

dirinya yang jika tidak mampu dihadapi olehnya akan menyebabkan partisipan 

mengalami depresi. Menurut Kubler-Ross (1969) seseorang yang terjebak dalam 

depresi tidak akan mengalami penerimaan diri. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Nash, 2014) yang menunjukkan bahwa proses kehilangan berlangsung seumur 

hidup, pasien yang didiagnosa DM tipe 2 dapat kembali lagi pada tahapan 

sebelumnya, terjebak pada tahapan menyangkal maupun tahapan lainnya.  

 Mayoritas partisipan dapat melewati masa-masa kehilangannya sebagai 

dampak akibat penyakitnya. Walapun, dikatakan pasien yang telah masuk dalam 

tahap akhir, yaitu penerimaan, bukan berarti penerimaan diri ini adalah tahap yang 

bahagia. Acceptance lebih merupakan kehampaan perasaan. Sama seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pratitis dan Hendriani, (2012) bahwa partisipan 

akhirnya pasrah dan menerima kalau ini merupakan nasibnya. Jika dirinya tidak 
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menerimanya akan menimbulkan perasaan tidak nyaman maka dari itu dia berusaha 

menjalani apa yang ada saat ini.  

Sama halnya dengan partisipan dalam penelitian ini yang terus berusaha 

melakukan pengobatan, walaupun proses penyembuhan ada yang belum terlihat 

ataupun ada namun lambat, namun partisipan tetap berupaya melakukan 

pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya.  

5.1.5 Tema 5: Makna ketidakpatuhan  

Tema berikutnya yang muncul dari hasil penelitian ini adalah makna 

ketidakpatuhan. Tema ini menggambarkan bagaimana partisipan memandang atau 

memaknai perilaku ketidakpatuhan yang telah dijalankannya. Pemaknaan ini tidak 

hanya partisipan maknai begitu saja, namun juga berkaca dari berbagai peristiwa 

yang dialaminya selama mengalami proses penyakit, termasuk didalamnya adalah 

dampak penyakit yang dirasakannya, sehingga menimbulkan suatu pemaknaan 

tersendiri baginya. Tema ini terbagi menjadi dua sub tema, yaitu: ketidakpatuhan 

sebagai hal yang biasa saja dan ketidakpatuhan sebagai suatu penyesalan.  

Partisipan merasakan ketidakpatuhannya mulanya membuat dirinya merasa 

khawatir, namun karena selama perjalanan penyakitnya ia telah lama 

mengalaminya perasaan ini lama kelamaan berkembang menjadi suatu hal yang 

biasa, sehingga partisipan akhirnya mampu beradaptasi dengan perasaan bersalah 

dan akhirnya merasa biasa saja dengan ketidakpatuhannya. Partisipan juga 

mengungkapkan selama ia tetap minum obat, penyakitnya akan tetap terkontrol 

karena disekitarnya pun banyak orang yang mengalami seperti dirinya namun 

masih bisa bertahan.  
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 Munculnya perasaan semacam ini dapat terjadi karena adanya perasaan 

bosan dan jenuh terhadap perilaku seperti yang diungkapkan oleh Kusnanto, Kurnia 

& Prasetia, (2015), dimana kejenuhan ini akhirnya menimbulkan persepsi dalam 

diri partisipan terkait perilaku ketidakpatuhannya yang menghasilkan suatu 

pemaknaan  baru baginya bahwa tidak patuh terhadap diet itu suatu hal yang biasa 

saja.  Dukungan negatif dari sekitar juga dapat mempengaruhi persepsi pasien dan 

menghasilkan pemaknaan tentang ketidakpatuhan ke arah yang negatif.  Kepatuhan 

diet akan terhambat ketika pasien kurang mendapat dukungan, terutama dari 

keluarga (Halali et al., 2016) 

 Partisipan sebagian mengungkapkan bahwa mereka memaknai 

ketidakpatuhannya sebagai suatu penyesalan. Partisipan menyadari bahwa 

perilakunya yang tidak mematuhi diet adalah sesuatu yang salah sehingga mereka 

merasa menyesal. Perasaan menyesal ini muncul sebagai suatu arah yang positif, 

dimana partisipan mulai memaknai perilakunya sebagai hal yang negatif dan tidak 

seharusnya dilakukan ataupun diulang kembali. 

5.1.6 Tema 6: Akibat dari makna ketidakpatuhan  

Sebagai akibat dari makna ketidakpatuhan yang muncul di dalam diri 

partisipan, maka kemudian partisipan yang memaknai ketidakpatuhannya sebagai 

hal yang biasa saja dan tidak merasakan bahwa kondisi kesehatannya terancam. 

Partisipan juga mengungkapkan bahwa penyakitnya tidak sembuh jika hanya 

dengan diet saja, kondisi yang sekarang dialaminya tidak murni disebabkan karena 

ketidakpatuhannya terhadap diet namun karena memang proses perjalanan 

penyakitnya sendiri. Partisipan juga merasa penyakit DM yang di alaminya tidak 
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yakin akan sembuh, ia meyakini bahwa kondisinya akan begitu begitu saja, yang 

penting masih bisa terkontrol dengan obat dan ia masih dapat beraktivitas.  

 Partisipan juga merasa diet yang dulu pernah dijalaninya tidak memberikan 

manfaat yang dapat dirasakannya karena walaupun ia telah melakukan diet, tidak 

ada perbedaan yang signifikan dalam tubuhnya dibanding dengan jika ia tidak 

melakukan diet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ia tidak merasakan hal 

yang serius dari penyakitnya dan tidak merasa terancam. Berbeda dengan sebagian 

partisipan lainnya yang merasa takut dan waspada jika perilakunya tidak diperbaiki, 

kondisinya akan semakin memburuk.  

Tindakan seseorang dalam mencari pengobatan dan pencegahan penyakit 

dapat disebabkan karena keseriusan dari suatu penyakit yang dirasakan, misalnya: 

kecacatan atau kelumpuhan, dan juga dampak sosial seperti dampak terhadap 

pekerjaan, kehidupan keluarga dan hubungan sosial Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Al Tera, (2011) bahwa salah satu faktor predisposisi 

ketidakpatuhan diet adalah kurangnya kepercayaan terhadap efektifitas diet. Yenita 

(2011) juga menjelaskan bahwa tindakan individu untuk mencari pengobatan dan 

pencegahan penyakit akan didorong pula oleh keseriusan penyakit tersebut atau 

ancaman yang dilihat mengenai gejala dan penyakit terhadap individu atau 

masyarakat.  

 Partisipan lain yang merasakan makna ketidakpatuhannya sebagai suatu 

penyesalan akhirnya mengakibatkan ia merasa kesehatan dan kondisinya terancam. 

Partisipan juga mengakui adanya perasaan trauma. Trauma ini didefinisikan oleh 

partisipan sebagai suatu perasaan yang tidak ingin kejadian yang menimpanya 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



177 
 
 
 

 

terulang kembali. Sebagai lanjutan dari perasaan trauma ini, partisipan justru 

mengungkapkan jika ia memaknai perilakunya sebagai suatu tindakan pencegahan, 

bahwa setelah ini ia harus waspada dengan kondisi sakitnya, akibat 

ketidakpatuhannya terhadap diet.  

 Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan merasakan 

beberapa persepsi tentang kerentanan dirinya dan keseriusan dirinya terhadap 

penyakit DM yang dihadapinya. Persepsi kerentanan diri yang dirasakan ini 

terutama terhadap resiko yang dapat muncul akibat dari perilaku 

ketidakpatuhannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hayden, (2009) 

bahwa resiko pribadi atau kerentanan adalah salah satu persepsi yang lebih kuat 

dalam mendorong orang untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat. Semakin 

besar resiko yang dirasakan, semakin besar kemungkinan terlibat dalam perilaku 

untuk mengurangi resiko.  

5.1.7 Tema 7: Perilaku setelah pemaknaan    

Setelah partisipan memaknai perilaku ketidakpatuhan yang selama ini 

dijalankan, pemaknaan ini mengantarkan partisipan pada suatu tema selanjutnya 

yang ditemukan dari hasil penelitian ini, yaitu perilaku selanjutnya setelah 

pemaknaan. Setelah menjalani berbagai konflik di dalam dirinya melalui 

pemaknaan, partisipan akhirnya memilih perilaku yang ingin dilakukan terkait diet 

yang dijalani, apakah tetap tidak patuh atau memilih untuk menjadi patuh. Tema ini 

terbagi menjadi dua sub tema, yaitu: mempertahankan perilaku tidak 

ketidakpatuhan dan perubahan perilaku.  
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Sub tema: mempertahankan perilaku ketidakpatuhan 

 Partisipan yang merasa dirinya tidak terancam kesehatannya 

mengungkapkan ia tetap memilih mempertahankan perilaku tidak patuh setelah 

memaknai perilaku ketidakpatuhannya dan dampak yang dia alami terkait 

ketidakpatuhannya. Partisipan mengungkapkan bahwa ia tidak patuh karena ia 

menyadari sulit untuk dapat mematuhi semua aturan diet yang harus dia jalani, 

partisipan menganggap dirinya tidak disiplin karena sebenarnya partisipan sudah 

tahu jika ia tidak boleh melanggar aturan diet namun ada suatu beban yang 

partisipan rasakan ketika ia harus mematuhi pola diet yang sangat di atur.  

 Partisipan juga mengungkapkan seringkali ada perasaan terpaksa ketika ia 

tidak mampu mematuhi aturan diet. Dukungan terhadap perilaku tidak patuh ini 

ditambah dengan pengalaman partisipan yang merasakan bahwa gula darahnya 

tidak mau turun juga walaupun dulu pernah melakukan diet. Tidak ada perbedaan 

yang berarti saat melakukan diet maupun tidak melakukan diet.  

Perilaku yang diungkapkan partisipan di sini  menunjukkan adanya suatu 

beban tanggung jawab yang dirasakan partisipan yang diartikan sebagai beban 

psikologis untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalani diet DM. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Bradley et al (2002) dan Safita et al (2016) dalam 

Islam et al., (2017) bahwa diabetes berdampak pada kehidupan sosial, menciptakan 

stress psikologis, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kurangnya 

kebebasan untuk mengkonsumsi nasi, buah-buahan dan permen merusak kehidupan 

normal penderita diabetes. 
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Islam et al., (2017) juga mengungkapkan dalam studinya bahwa pembatasan 

diet mungkin membuat tekanan psikologis pada pasien yang selanjutnya dapat 

menyebabkan depresi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan partisipan bahwa 

ketidakpatuhan diet yang dilakukannya memberi beban psikologis bagi mereka 

yaitu adanya perasaan tidak disiplin, perasaan terpaksa, dan melakukan tindakan 

yang sia-sia atau percuma. Hal ini terutama dirasakan karena sebenarnya partisipan 

menyadari bahwa perilakunya salah, namun ia terus melakukan perilaku 

ketidakpatuhan tersebut. Sehingga, pada akhirnya perilaku ketidakpatuhan tersebut 

menjadi perilaku yang terus dipertahankan oleh partisipan.  

Sub tema: perubahan perilaku 

Sebagian besar partisipan yang memaknai ketidakpatuhannya sebagai suatu 

ancaman akhirnya memilih perilaku yang bergeser ke arah yang lebih positif. 

Persepsi yang muncul di dalam pikiran partisipan ini tentunya mempengaruhi 

partisipan dalam berperilaku, memilih untuk tetap patuh atau tidak terhadap terapi 

diet yang seharusnya dijalani. Hal ini sesuai dengan teori HBM (Stretcher, V. & 

Rosenstock I.M , 1997) yang dikutip oleh (Hayden, 2009) bahwa orang-orang 

cenderung mengadopsi perilaku sehat ketika mereka percaya perilaku baru akan 

mengurangi resiko mereka untuk berkembangnya suatu penyakit. 

 Pada sisi yang lain, teridentifikasi juga dalam penelitian ini perasaan 

partisipan terhadap adanya keadaan yang serius sebagai dampak dari penyakit yang 

dialaminya. Keseriusan yang dirasakan sebagai dampak dari penyakitnya ini pada 

akhirnya juga mempengaruhi partisipan untuk melakukan perubahan perilaku. 

Menurut Brown (1999) dalam (Hayden, 2009) persepsi keseriusan berbicara 
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tentang keyakinan individu terhadap keseriusan atau keparahan penyakit. Persepsi 

keseriusan sering didasarkan pada informasi medis atau pengetahuan, juga dapat 

berasal dari keyakinan seseorang bahwa ia akan mendapat kesulitan akibat 

penyakit dan akan membuat atau berefek pada hidupnya secara umum.  

Perjalanan naik turunnya partisipan dalam upaya untuk mematuhi diet serta 

dampak yang dirasakan oleh partisipan akibat perilaku ketidakpatuhan yang pernah 

dijalankan memberikan makna tersendiri yang dirasakan partisipan, yaitu adanya 

perubahan perilaku yang diungkapkan dalam bentuk adanya dorongan untuk patuh, 

dan perubahan kondisi fisik  yang digambarkan dalam bentuk merasakan kondisi 

kesehatan yang lebih baik, dan beberapa partisipan mengungkapkan luka yang di 

alami sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap diet juga membaik.  

Hal ini berhubungan pula dengan meningkatnya motivasi partisipan untuk 

melakukan perubahan perilaku setelah merasakan dampak negatif dari perilaku 

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sebire et al., (2018) bahwa 

keragaman dalam kualitas motivasi antara dan di dalam individu dari waktu ke 

waktu dan bahwa pasien dengan diabetes yang baru didiagnosis memiliki beragam 

faktor yang seringkali bersaing dalam motivasi untuk perubahan perilaku gaya 

hidup. Motivasi untuk perubahan gaya hidup setelah diagnosis dengan diabetes tipe 

dua adalah kompleks dan dapat relatif rendah dalam penentuan nasib sendiri.  

5.2 Integrasi Hasil Penelitian 

Keseluruhan perjalanan partisipan dalam menjalani ketidakpatuhan 

terhadap diet DM pada penelitian ini, yang digambarkan dalam tema-tema yang 

terdiri dari 6 tema yaitu: makna penyakit yang mempengaruhi ketidakpatuhan, 
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faktor penguat ketidakpatuhan, bentuk perilaku ketidakpatuhan, dampak 

ketidakpatuhan, makna ketidakpatuhan dan perilaku setelah pemaknaan ini terdapat 

kesesuaian dan mendukung teori Health Belief Model (HBM) oleh Stretcher, V. & 

Rosenstock I.M (1997) dalam (Hayden, 2009) yang mengungkapkan bahwa 

perilaku seseorang dalam mengatasi penyakit  dihasilkan dari seberapa besar 

ancaman penyakit yang dirasakan terhadap dirinya (perceived threat). Persepsi 

besarnya ancaman ini dihasilkan dari persepsi individu terhadap kerentanan dan 

keparahan suatu penyakit (Perceived severity/susceptibility) dengan 

mempertimbangkan keuntungan dan hambatan (benefits/barriers) dari 

tindakan/perilaku yang dipilih dan individu juga mempertimbangkan tanggapan 

dari lingkungan sekitarnya (cues to action), apakah rekan mereka setuju terhadap 

perilaku yang diharapkan atau tidak, sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk 

melakukan perilaku yang diharapkan (O’ Do1nnell, 1994). 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa suatu perilaku terbentuk tidak serta 

merta terjadi namun ada dua tahap yang dapat menghasilkan perilaku yang sama, 

namun juga dapat terjadi perubahan perilaku pada tahap yang kedua. Faktor dari 

dalam individu penting untuk memperkuat perilaku, namun yang lebih penting pada 

tahap awal terbentuknya perilaku adalah bagaimana partisipan memaknai penyakit 

yang dideritanya dan ditunjang dengan faktor penguat yang berasal dari individu 

dan lingkungannya.  

Setelah perilaku terbentuk dari kedua hal tersebut baru partisipan merasakan 

dampak akibat perilaku yang sebelumnya terbentuk. Dampak dari perilaku ini 

menghasilkan pemaknaan partisipan dalam bentuk menganggap hal yang biasa saja 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



182 
 
 
 

 

ketidakpatuhannya sehingga ia merasa tidak terancam. Bentuk pemaknaan lain 

yang muncul adalah ketidakpatuhan sebagai suatu penyesalan, sehingga ia merasa 

dirinya terancam.  Perasaan kondisi kesehatan yang terancam atau tidak terancam 

ini yang mendorong partisipan untuk membentuk perilaku baru ke arah yang lebih 

positif atau perubahan perilaku atau ke arah yang negatif, yaitu mempertahankan 

perilaku.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi 

dan dokumen, namun triangulasi dengan metode dokumen dilakukan secara 

terbatas dikarenakan tidak tersedianya data lengkap mengenai perilaku 

ketidakpatuhan pasien terhadap diet di lahan penelitian.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menyimpulkan hasil akhir yang mencerminkan refleksi dari temuan 

penelitian dan saran yang menjadi tindak lanjut dari penelitian ini 

6.1 Kesimpulan 

Secara umum gambaran partisipan dalam penelitian ini berjumlah 20 (dua 

puluh) orang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan rentang usia 45 

tahun sampai dengan 66 tahun. Semua pasien terdata di Poliklinik DM RSUD dr. 

Murjani Sampit dengan riwayat penyakit ≥ 5 tahun sampai dengan terlama 20 

tahun.  

Pengalaman individu selama menjalani ketidakpatuhan diet merupakan 

sebuah proses yang berkesinambungan yang diawali oleh pandangan atau persepsi 

awal pasien DM Tipe 2 dalam memaknai penyakit yang dideritanya. Pemaknaan 

pasien terhadap penyakit ini salah satunya dipengaruhi oleh keyakinan pasien 

terhadap persepsi budaya yang berkembang di masyarakat Dayak Sampit, yaitu 

bahwa penyakit disebabkan oleh “faktor X” atau “gangguan dari luar” dan bukan 

karena makanan. Pemaknaan partisipan ini mengantarkan mereka pada penekanan 

bahwa manajemen diet bukanlah fokus utama dari manajemen penyakit DM, 

sehingga pemilihan intervensi terhadap kondisi penyakitnya lebih difokuskan pada 

pengobatan dan upaya komplementer, terutama pengobatan tradisional yang 

diyakini masyarakat Dayak Sampit, seperti “menjawi”, penggunaan minyak, 
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maupun penggunaan herbal Dayak seperti: Penawar sampai, Bawang Dayak, sirih 

merah, dan sebagainya.  

 Hal ini diperkuat pula dengan adanya faktor penguat yang muncul dari sisi 

internal dan eksternal pasien sendiri, yaitu pengetahuan pasien terhadap diet DM, 

kepribadian individu, kebudayaan, ekonomi, hambatan diet yang dihadapi serta 

faktor kurangnya dukungan dari sekitar pasien. Dari segi pengetahuan masyarakat 

Dayak Sampit meyakini bahwa diet yang tepat bagi penyakit DM yang mereka 

sebut dengan “kencing manis” adalah dengan mengkonsumsi makanan/minuman 

yang pahit. Dari segi budaya, kebudayaan makan bersama, takut menolak makanan 

saat bertamu karena takut “pahuni”, hajatan/perayaan dan menu khas Dayak Sampit 

yang tidak sesuai dengan diet DM seperti “juhu” atau “gangan belamak” dan 

kudapan berkalori tinggi yang selalu dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari 

pasien, membuat pasien kesulitan dalam mengatur menu untuk menjalani diet DM 

yang tepat.  

Dua hal ini akhirnya mengantarkan pasien untuk menjalankan perilaku 

ketidakpatuhan terhadap diet, yaitu tidak tepat jenis, jadwal dan jumlah diet serta 

hanya minum obat saja tanpa diet. Proses dalam pengalaman pasien dalam 

ketidakpatuhannya terhadap diet ini terus berjalan yang akhirnya membuat pasien 

merasakan dampak akibat perilaku ketidakpatuhan tersebut, yaitu berbagai 

kerugian dari segi fisik, ekonomi, maupun psikologis yang membuat pasien mulai 

memaknai perilaku tidak patuhnya tersebut. Sebagian pasien merasakan perilaku 

tidak patuhnya sebagai hal yang biasa saja, sementara sebagian lain merasakan 

penyesalan karena telah berperilaku tidak patuh.  
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Pemaknaan pasien terhadap ketidakpatuhannya ini akhirnya membawa 

akibat bagi diri pasien. Pasien yang memaknai ketidakpatuhannya sebagai hal yang 

biasa saja, merasa bahwa dirinya tidak terancam kesehatannya. Sementara pasien 

yang memaknai ketidakpatuhannya sebagai hal yang sangat disayangkan, merasa 

bahwa kemungkinan besar bagi mengalami ancaman kesehatan. Hal ini akhirnya 

membawa pasien terhadap pemaknaan yang lebih dalam lagi setelah perilaku 

dijalankan. Pasien yang tidak merasa terancam, memilih untuk tetap meneruskan 

perilaku karena baginya tetap melakukan diet adalah hal yang sia-sia dan percuma. 

Sebaliknya, pasien yang merasa dirinya terancam akhirnya memikirkan ulang 

perilaku dan memiliki dorongan untuk patuh. Setelah pasien mencoba untuk mulai 

mematuhi diet, pasien merasakan perubahan kondisi tubuh yang lebih baik.  

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi pelayanan keperawatan 

 Implikasi hasil penelitian ini menjadi informasi yang sangat penting bagi 

pelayanan keperawatan pada pasien DM. Penatalaksanaan DM tidak hanya 

difokuskan pada pengobatan, namun memperhatikan unsur-unsur yang ditemukan 

dalam penelitian ini, yaitu hendaknya perawat dapat mengkaji lebih dalam persepsi 

pasien DM terhadap penyakitnya sebelum pemberian intervensi, karena hasil 

temuan pada penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi pada tiap 

individu yang sangat mempengaruhi keberhasilan intervensi.  

 Intervensi selanjutnya yang dapat diberikan bagi pasien hendaknya 

berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan pasien terkait penyebab dan 

penatalaksanaan DM yang tepat, penggunaan terapi komplementer yang aman bagi 
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pasien DM, pengetahuan yang lebih spesifik tentang Diet DM dan pengaturan 

menu, khususnya berhubungan dengan pemilihan menu yang terkait budaya, 

informasi yang lebih jelas tentang hubungan diet dan obat yang dikonsumsi, serta 

informasi tentang mengenali dan pencegahan komplikasi lebih lanjut pada DM.  

Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan petugas kesehatan terkait dalam 

pemberian konseling/pengetahuan dan melibatkan sesama penderita DM (Peer 

Group Support) yang berhasil dalam penatalaksanaan dan manajemen Diabetes 

agar selain mendapat dukungan secara psikologis pasien juga mendapatkan role 

model dalam melaksanakan program pengobatan dan manajemen DM, terutama 

diet.  

6.2.2 Bagi penentu kebijakan 

 Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan belum meratanya pelaksanaan 

program DM yang telah berjalan. Perubahan gaya hidup masih belum 

tersosialisasikan dengan baik. Penentu kebijakan perlu mempertimbangkan 

berbagai aspek, terutama budaya yang ada pada setiap daerah, terkait apakah 

program yang direncanakan dapat diterima dan dilakukan oleh masyarakat dengan 

kepercayaan dan kebiasaan yang masih kuat. Penentu kebijakan juga perlu 

mempertimbangkan metode sosialisasi yang tepat bagi masyarakat tentang 

perubahan gaya hidup, agar pasien DM menyadari bahwa penatalaksanaan DM 

tidak hanya berfokus dengan pengobatan, namun perubahan gaya hidup sejak dini 

justru meningkatkan kualitas hidup penderita DM. Keterbatasan kemampuan 

petugas kesehatan dalam mensosialisasikan dapat menjadi pertimbangan penentu 
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kebijakan untuk melibatkan pihak ketiga dalam upaya promosi, preventif terkait 

program yang akan dilaksanakan.  

6.2.3 Bagi penelitian  

 Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak aspek dalam 

pengalaman individu dengan DM yang perlu dikaji lebih lanjut. Secara teoritis 

terdapat hal yang unik dari temuan hasil penelitian dimana walaupun secara teoritik 

temuan penelitian terdapat kemiripan dengan teori HBM, namun pada hasil 

penelitian perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam 

individu partisipan, namun faktor lain terutama pemaknaan atau persepsi pasien 

terhadap penyakit ternyata sangat berpengaruh. Hendaknya penelitian selanjutnya 

dapat lebih mengembangkan secara teoritis temuan hasil penelitian ini. Penting juga 

bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan suatu model intervensi yang tepat 

untuk perubahan perilaku pasien DM yang tidak patuh terhadap diet agar menjadi 

patuh sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini.  

6.2.4 Bagi Keluarga  

 Penatalaksanaan penyakit DM merupakan proses yang sangat panjang, 

sehingga dukungan dari keluarga pasien DM sangat dibutuhkan baik dalam hal 

pengobatan maupun perawatan, serta pemberian motivasi untuk terus bersemangat 

dalam menjalani perawatan. Kurangnya dukungan keluarga yang ditemukan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program diet DM, salah satunya 

ditentukan oleh besarnya dukungan keluarga sebagai orang terdekat pasien.  
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6.2.5 Bagi Pasien 

 Penting bagi pasien DM penting untuk menambah wawasan pengetahuan 

terkait proses penyakit dari sumber yang tepat dan aktif untuk mencari informasi 

dari petugas pelayanan kesehatan agar mendapatkan arahan yang tepat untuk 

penatalaksanaan penyakit. Keterbatasan kemampuan memelihara kesehatan akibat 

persepsi budaya dan kebiasaan budaya dapat diatasi dengan menyampaikan kondisi 

dan kebutuhan yang diperlukan dengan orang terdekat, sehingga dukungan dapat 

diperoleh untuk mencapai keberhasilan pengobatan. Lebih memperhatikan 

memperhatikan kondisi sakit, merupakan salah satu upaya pencegahan komplikasi 

utama karena pasien lebih menyadari dirinya mengalami kondisi rentan 

dibandingkan berperilaku cenderung mengabaikan, sehingga upaya untuk mencari 

pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih optimal.   
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Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : CICI DESIYANI 

NIM : 131714153020 

adalah mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan 
Universitas Airlangga Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN DIABETES MELLITUS   
MASYARAKAT DAYAK SAMPIT DALAM MENJALANI DIET DI 
POLIKLINIK DM RSUD dr. MURJANI SAMPIT ” 

Untuk maksud di atas, maka saya mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk 
menjadi responden dalam penelitian ini : 

1) Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengalaman ketidakpatuhan dalam 
menjalani diet pasien DM yang menjalani pengobatan rawat jalan di Poliklinik 
DM 

2) Kesediaan Bapak/Ibu untuk menandatangani informed consent. 
3) Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti. 
4) Kerahasiaan informasi yang diberikan Bapak/Ibu dijamin oleh peneliti karena 

hanya kelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan sebagai hasil 
penelitian. 

5) Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah bisa memberikan gambaran 
tentang ketidakpatuhan saat menjalani diet 

6) Keuntungan yang didapat dari penelitian ini adalah responden bisa dapat 
berbagi informasi tentang pengalaman saat menjalani diet DM.  
 

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. 

 

               Surabaya,  Desember 2018 

Yang menerima penjelasan         Hormat saya, 

 

(………………………….)                  (Cici Desiyani) 

 

Saksi 

 

(……………………..)  
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Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk 

menjadi peserta / responden penelitian yang dilakukan oleh Cici Desiyani 

mahasiswa Program Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul : 

“PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN DIABETES MELLITUS 

MASYARAKAT DAYAK SAMPIT DALAM MENJALANI DIET DI 

POLIKLINIK DM RSUD dr. MURJANI SAMPIT” 

Pada penelitian ini saat proses wawancara berlangsung dilaksanakan di 

tempat yang telah disepakati sebelumnya dan kerahasiaan identitas pasien terjaga 

sehingga terjadinya risiko saat minimal. Responden yang terlibat pada penelitian 

ini akan mendapatkan insentif berupa souvenir dari peneliti. Apabila terjadi 

permasalahan selama dan setelah penelitian ini berlangsung dapat menghubungi 

nomor peneliti (082233358343) 

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.  

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Surabaya,   Desember 2018 

Saksi           Responden 

 

( Tanda Tangan )       ( Tanda Tangan ) 

(Nama Terang)        (Nama Terang) 
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Lampiran 3 

KUOSIONER SCREENING KETIDAKPATUHAN DIET DM TYPE 2 

No Pertanyaan Tidak 
Pernah 

Jarang Kadang-
Kadang 

Sering Selalu 

1 Apakah Bapak/Ibu 
menjalankan diet DM 
yang telah 
direncanakan/dianjurkan 
petugas kesehatan?  

     

2 Apakah Bapak/Ibu 
makan tepat pada waktu 
yang sama setiap 
harinya? 

     

3 Apakah Bapak/Ibu 
makan dengan jumlah 
yang tepat sama setiap 
harinya?  

     

4 Apakah pada saat 
makan Bapak/Ibu 
makan dengan jumlah 
karbohidrat yang telah 
dihitung/ditakar?  

     

5 Apakah Bapak/Ibu 
mengurangi konsumsi 
lemak pada makanan? 
(misalnya jeroan, 
santan, minyak goreng, 
dll) 

     

6 Apakah Bapak/Ibu lebih 
banyak menambah 
konsumsi serat dalam 
makanan? (sayur,buah, 
dll) 

     

7 Apakah Bapak/Ibu 
menyimpan catatan 
makanan yang 
dikonsumsi setiap hari?  

     

 

Dimodifikasi dari Diabetes Self Care Behaviour Questionnaire (DSCB) 
(Ouyang et al., 2015) 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR 

 

Judul Thesis  :  

Waktu wawancara : 

Tempat   : 

Pewawancara  : 

Saya ingin mendapatkan gambaran tentang pengalaman ketidakpatuhan selama 

menjalani diet DM  

 

 

 

 Data Demografi Pasien DM 

a. Nama Inisial       :  

b. Usia                    : 

c. Jenis Kelamin     : 

d. Pendidikan          : 

e. Pekerjaan            : 

f. Status pernikahan: 

g. Alamat                : 

h. Lama menderita DM  

 

 

 

 

 

 

A. Pertanyaan Umum Pasien DM  

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



201 
 
 
 

 

Lampiran 5 

 

 

Aspek yang digali Pertanyaan 

1. Riwayat penyakit a. Bagaimana awal terdiagnosa DM  

b. Bagaimana pengalaman anda selama 

menderita DM?  

c. Bagaimana awal mula muncul 

komplikasi?  

d. Bagaimana upaya yang telah 

dilakukan?  

e. Bagaimana perasaan anda terhadap 

penyakit anda? 

f. Bagaimana anda memaknai penyakit 

anda?  

2.Latar belakang klien a. Latar belakang keluarga pasien 

b. Riwayat penyakit di dalam keluarga 

c. Latar belakang/kebiasaan pola 

hidup/budaya pasien dan keluarga 

3. Pengalaman ketidakpatuhan diet 

DM  

a. Dapatkan anda menceritakan 

bagaimana pertama kali anda 

dianjurkan dokter/perawat untuk 

menjalani diet DM? 

b. Bagaimana perasaan anda saat mulai 

menjalani diet DM? 

c. Bagaimanakah awal mula 

ketidakpatuhan anda terhadap diet 

DM terjadi?  

d. Apakah yang anda pikirkan ketika 

B. Pertanyaan Spesifik  
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mulai tidak mematuhi diet DM?  

e. Bagaimanakah anda mengatur menu 

diet DM sehari-hari? 

f. Kondisi seperti apa yang 

menyebabkan ingin melanggar diet 

DM yang dijalani? 

g. Harapan dalam menjalani diet DM 

h. Bagaimanakah dukungan keluarga 

dan lingkungan sekitar terhadap diet 

DM yang anda jalani? 
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Lampiran 6 
 
 

Lembar Catatan Lapangan (Field Note) 

Tanggal : 

Waktu  : 

Tempat : 

Pewawancara : 

Partisipan : 

Dihadiri oleh : 

Posisi duduk : 

Situasi  : 

 

Karakter partisipan 

Partisipan yang diamati Arti dari respon 

Komunikasi non verbal yang sesuai 

dengan komunikasi verbal partisipan 

 

 

 

 

 

Komunikasi non verbal yang tidak 

sesuai dengan komunikasi partisipan 
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Lampiran 7  
 

Ijin Penggunaan Kuosioner 
 

 
 
 
 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



205 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



206 
 
 
 

 

 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



207 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



208 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



209 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



210 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI



211 
 
 
 

 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGALAMAN KETIDAKPATUHAN PASIEN... CICI DESIYANI


	COVER
	UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER KEPERAWATAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	KATA PENGANTAR
	HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
	RINGKASAN
	EXECUTIVE SUMMARY
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	BAB 6
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



