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ABSTRACT 

THE CORRELATION BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE AND SELF 

MANAGEMENT DIABETES WITH LEVEL OF STRESS IN DIETARY 

DIABETES MELLITUS 

Introduction: Diabetes mellitus is a chronic disease caused by genetic 

factors, due to the wrong diet, or unhealthy lifestyle. Knowledge is needed to 

improve diabetes self management to prevent acute complications and to decrease 

the risk of long term complications. Patients must have a fairly strict diet. This can 

lead to burnout and stress because they have to obey the recommended diet plan 

during their lifetime. Method: This study was aimed to understand the correlation 

between level of knowledge and self management diabetes with level of stress in 

dietary DM in Surabaya. This study was used a cross-sectional design. 

Participants were selected from five public health centers in Surabaya using the 

multistage sampling method. A total of 106 patient DM were recruited. Data were 

collected by questionnaire knowledge of diabetic diet, the self-management 

dietary, and the level of stress in dietary DM, and then analyzed using Rank 

Spearman test with <0,05 level of significant. Results:  The results showed that 

level of knowledge has correlation to level of stress in dietary DM (p= 0,049) and 

self management diabetes has correlation to level of stress in dietary DM 

(p=0,000), which means self-management diabetes has a stronger relationship 

than level of knowledge to level of stress in dietary DM.  Discussion: It has 

correlation between the level of knowledge and self management diabetes to level 

of stress in dietary DM in Surabaya. Further studies should involve larger 

respondents and better measurement tools to obtain more accurate results.  

Keywords: knowledge, self management, level of stress, Diabetes mellitus 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SELF MANAGEMENT 

DIABETES DENGAN TINGKAT STRES MENJALANI DIET 

PENDERITA DIABETES MELLITUS  

Pendahuluan: Diabetes Mellitus adalah penyakit kronik yang disebabkan 

oleh faktor genetik, karena kesalahan pola makan, atau gaya hidup yang tidak 

sehat. Pengetahuan diperlukan penderita DM untuk meningkatkan self 

management diabetes guna mencegah komplikasi akut dan menurunkan resiko 

komplikasi jangka panjang. Penderita DM harus melakukan diet yang cukup ketat. 

Hal ini dapat membuat jenuh dan stres karena pasien harus mengikuti anjuran diet 

selama hidupnya. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan self management diabetes dengan 

tingkat stres menjalani diet penderita DM di Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan desain cross sectional. Responden dipilih dari lima Puskesmas di 

Surabaya dengan menggunakan metode multistage sampling. Total responden 

sebanyak 106 penderita DM yang ikut dalam penelitian. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner pengetahuan diet diabetes, kuesioner self-

management diet, dan kuesioner tingkat stres menjalani diet DM, dan kemudian 

data dianalisis menggunakan uji Rank Spearman dengan tingkat signifikansi 

<0,05. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet DM (p= 0,049) dan ada 

hubungan antara self management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet 

DM (p=0,000), yang artinya self management memiliki hubungan yang lebih kuat 

daripada tingkat pengetahun DM dengan tingkat stres menjalani diet DM. 

Kesimpulan: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan self management 

diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita diabetes mellitus di 

Surabaya. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan responden dengan 

wilayah yang lebih luas dan menggunakan alat ukur yang lebih baik. 

Kata kunci: Pengetahuan, self management, tingkat stres, Diabetes mellitus 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi saat 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau bila tubuh tidak dapat secara 

efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Hal ini biasanya menyebabkan 

hiperglikemia pada pasien DM. Hiperglikemia pada DM yang tidak dikontrol 

dengan baik dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem tubuh, terutama 

saraf dan pembuluh darah (World Health Organization, 2017). Selain 

menimbulkan komplikasi yang berat DM juga membuat penderita tidak 

mampu beraktivitas atau bekerja seperti biasa, dan memberikan beban bagi 

keluarga, serta merugikan dari segi ekonomi, karena memerlukan perawatan 

dan pengobatan seumur hidup. DM dapat berhasil dikelola dan dicegah 

komplikasinya, terutama ketika terdeteksi lebih awal. Bahkan lebih baik, 

melakukan pencegahan dengan membuat perubahan gaya hidup, seperti 

meningkatkan diet dan latihan fisik (International Diabetes Federation, 2017). 

International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2017 melaporkan 

bahwa jumlah penderita DM didunia pada tahun 2017 mencapai 425 juta 

orang dewasa berusia antara 20-79 tahun. Lebih dari 79% penderita hidup di 

wilayah negara berkembang dan diperkirakan tahun 2045 jumlah penderita 

DM akan meningkat menjadi 629 juta orang. IDF juga melaporkan bahwa 

Indonesia masuk kedalam 10 besar negara jumlah DM tertinggi dengan 

jumlah penderita 10,3 juta orang dan diperkirakan meningkat menjadi 16,7 

juta orang pada tahun 2045. Data Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) 
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menunjukkan bahwa prevalensi penderita diabetes provinsi Jawa Timur 

masuk 10 besar se-Indonesia dengan prevalensi 6,8% (Kominfo, 2015).  

Dinas Kesehatan Surabaya mencatat sebanyak 32.381 penderita DM 

sepanjang tahun 2016. Berdasarkan hasil survei data awal yang dilakukan 

oleh peneliti pada tanggal 23-25 April 2018, diketahui penderita DM 

sebanyak 2.195 orang dari bulan Januari sampai Maret 2018 yang tersebar di 

lima puskesmas dengan jumlah DM tertinggi di Surabaya. Jumlah ini tersebar 

di Surabaya Timur (Puskesmas Klampis Ngasem= 353 orang), Surabaya 

Barat (Puskesmas Asemrowo= 367 orang), Surabaya Pusat (Puskesmas 

Kedungdoro= 135 orang), Surabaya Utara (Puskesmas Tanah Kalikedinding= 

615 orang), dan Surabaya Selatan (Puskesmas Jagir= 725 orang).  

Pengobatan diabetes yang paling utama adalah mengubah gaya hidup 

terutama mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Penerapan diet 

merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan penatalaksanaan 

diabetes, akan tetapi sering kali menjadi kendala dalam pelayanan diabetes 

karena dibutuhkan kepatuhan dan motivasi dari pasien itu sendiri (Setyorini, 

2017). Kepatuhan penderita DM terhadap pengaturan dan perencanaan pola 

makan merupakan salah satu kendala pada pasien diabetes. Penderita diabetes 

banyak yang merasa jenuh dan stres karena harus menaati program diet yang 

dianjurkan selama hidupnya (Widodo, 2012). Hal ini dialami oleh keenam 

responden yang terlibat dalam penelitian stres pada penderita Diabetes 

mellitus tipe-2 dalam melaksanakan program diet di Klinik Penyakit Dalam 

RSUP Dr. Kariadi Semarang yang dilakukan oleh Widodo tahun 2012. Stres 

yang timbul dan lamanya mereka mengalami stres, ditentukan oleh berbagai 
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faktor kesulitan yang dialami penderita, seperti adanya pembatasan makanan, 

jumlah makanan yang harus diukur, dan pola kebiasaan makan yang salah 

sebelum sakit. Cara penanganan yang dilakukan penderita dalam menangani 

stres ketika menjalankan diet dapat mempengaruhi keberhasilan mereka 

dalam mematuhi program diet serta pengendalian kadar gula darah (Widodo, 

2012). 

Sebenarnya pasien DM banyak yang telah mengetahui anjuran diet, 

akan tetapi banyak pula yang tidak mematuhinya. Pasien DM banyak yang 

menganggap bahwa makanan diet cenderung tidak menyenangkan sehingga 

mereka makan sesuai dengan keinginan bila belum menunjukkan gejala serius 

(Setyorini, 2017). Oleh karena itu maka diperlukan pengetahuan yang harus 

dimiliki oleh penderita tersebut (PERKENI, 2015), karena pengetahuan 

merupakan dasar untuk melakukan suatu tindakan, sehingga setiap penderita 

yang akan melakukan suatu tindakan biasanya didahului dengan tahu, 

selanjutnya mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan 

pengetahuannya. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat lebih 

baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 

2003).  

Tingkat pengetahuan sangat diperlukan dalam pengelolaan diet DM 

akan tetapi kemampuan individu dalam mengelola kehidupan sehari-hari, 

mengendalikan serta mengurangi dampak penyakit yang dideritanya dikenal 

dengan Self-management diperlukan dalam pengendalian DM (Lin, 2008). 

Self-management memungkinkan pasien untuk mengembangkan keterampilan 

dalam memecahkan masalah, meningkatkan keyakinan diri (self-efficacy) dan 
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mendukung aplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Adanya 

keterampilan dan pengetahuan memecahkan masalah pada penyakit DM, 

memungkinkan pasien untuk membuat suatu keputusan tentang pengelolaan 

yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pengelolaan diri tersebut sangat 

berpengaruh terhadap proses dan hasil pengelolaan penyakit (Putri, Yudianto 

dan Kurniawan, 2013). Hal  ini didukung oleh penelitian Setyorini (2017) 

yang menyebutkan bahwa 15 dari 19 pasien DM memiliki pengetahuan lebih 

dan manajemen diri yang baik dalam pengaturan diet DM, pasien lebih 

memilih mengikuti anjuran dokter, menghindari makan manis, lebih banyak 

makan sayur daripada nasi dan menghindari stres agar tidak terjadi 

peningkatan kadar gula darah. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 

Jagir, Puskesmas Kedungdoro, dan Puskesmas Asemrowo pada tanggal 24-25 

April 2018, dari 10 klien DM didapatkan informasi bahwa lima orang pasien 

merasakan stres dengan anjuran yang diberikan oleh dokter yaitu merasa 

bingung makanan apa saja yang harus dihindari dan kadang bosan dengan 

makanan yang dikonsumsi. Selain stres, manajemen diri diet pasien juga 

masih buruk ditunjukkan dengan ungkapan bahwa pasien masih sering makan 

makanan yang diluar aturan diet. Dua penderita lain tidak merasakan stres 

dalam menjalankan diet karena mempunyai pengetahuan yang lebih tentang 

makanan apa saja yang bisa dikonsumsi dan benar-benar menghindari 

makanan manis. Dua orang yang lain merasa jera karena tidak mematuhi 

aturan diet yang dianjurkan oleh dokter hingga membuat kadar gulanya 

langsung melonjak tinggi. Keduanya menjelaskan bahwa dahulu pernah stres 
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dalam menjalankan anjuran diet yaitu merasa jenuh dan bosan tetapi lama-

kelamaan sudah terbiasa dan bisa mengendalikan diri dalam manajemen diet. 

Satu pasien yang lain sedikit merasa stres jika harus mengikuti anjuran 

dokter. Pasien tersebut merasa kesulitan dan bingung jika harus mengikuti 

anjuran yang diberikan. Sebenarnya pasien mengetahui makanan apa saja 

yang diperbolehkan atau tidak, akan tetapi pasien mengatakan kadang tergoda 

dengan makanan tertentu tapi sering menghindari makanan yang manis.  

Penderita diabetes mudah mengalami stres dalam melaksanakan 

program diet sehingga cara penanganan yang dilakukan penderita dalam 

menangani stres ketika menjalani diet mempengaruhi keberhasilan mereka 

dalam mematuhi program diet serta pengendalian kadar gula darah. Sehingga 

diharapkan akan meminimalkan terjadinya komplikasi baik akut maupun 

kronis (Setyorini, 2017).  Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, 

maka penulis tertarik mengadakan penelitian guna mengetahui hubungan 

tingkat pengetahuan dan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet pada penderita DM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat 

stres menjalani diet penderita DM. 

2. Menganalisis hubungan antara self management diabetes dengan 

tingkat stres menjalani diet penderita DM. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi hubungan tingkat 

pengetahuan dan self management diabetes dengan tingkat stres menjalani 

diet penderita DM sehingga dapat digunakan sebagai kerangka dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan acuan pengembangan penelitian 

dalam praktik keperawatan khususnya pengembangan Ilmu Keperawatan 

Medikal Bedah yang berhubungan dengan DM. 

1.4.2 Praktis 

1. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang 

hubungan tingkat pengetahuan dan self management diabetes dengan 

tingkat stres menjalani diet pada penderita DM. 
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2. Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 

tenaga kesehatan baik perawat, dokter, ahli gizi di puskesmas dalam 

memberikan pendidikan kesehatan mengenai pengetahuan diet dan 

kepatuhan diet DM. 

3. Responden 

Penderita memiliki pengetahuan tentang tingkat pengetahuan 

dan self management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet 

penderita Diabetes mellitus 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 ini menjabarkan mengenai konsep teori berikut: 1) Konsep Diabetes 

mellitus, 2) Konsep tingkat pengetahuan diet Diabetes mellitus, 3) Konsep self-

management diet Diabetes mellitus, dan 4) Konsep tingkat stres menjalani diet 

Diabetes mellitus. 

2.1 Konsep Diabetes mellitus 

2.1.1 Pengertian Diabetes mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit kronik yang terjadi baik 

saat pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau bila tubuh tidak dapat 

secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin adalah 

hormon penting yang diproduksi di kelenjar pankreas, yang mengatur 

transport gula darah dari aliran darah ke sel tubuh dengan mengubah 

glukosa menjadi energi. Kurangnya insulin atau ketidakmampuan sel 

untuk merespon insulin menyebabkan kadar glukosa darah tinggi atau 

hiperglikemia, yang merupakan ciri khas diabetes. Hiperglikemia, jika 

dibiarkan tidak terkendali maka bisa menyebabkan kerusakan pada sistem 

tubuh, yang mengarah pada komplikasi kesehatan yang mengancam jiwa 

seperti penyakit kardiovaskular, neuropati, nefropati, dan penyakit mata 

(World Health Organization, 2016). 
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2.1.2 Klasifikasi Diabetes mellitus 

Menurut International Diabetes Federation (IDF) tahun 2017 DM 

diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 

1. Diabetes tipe-1 

Diabetes tipe 1 disebabkan oleh reaksi autoimun dimana 

sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta penghasil insulin di 

pankreas. Akibatnya, tubuh tidak menghasilkan insulin atau 

kekurangan insulin yang dibutuhkan. Penyebab dari proses destruktif 

ini tidak sepenuhnya diketahui tetapi kombinasi kerentanan genetik 

dan lingkungan seperti infeksi virus, toksin atau beberapa faktor 

makanan bisa menjadi faktor pemicunya. Penyakit ini bisa 

berkembang pada semua usia tetapi diabetes tipe-1 paling sering 

terjadi pada anak-anak dan remaja.  

Orang dengan diabetes tipe-1 memerlukan suntikan insulin 

setiap hari agar bisa mempertahankan kadar glukosa dalam kisaran 

yang normal. Tanpa insulin pasien tidak akan bisa bertahan hidup. 

Orang dengan kebutuhan pengobatan insulin sehari-hari, pemantauan 

glukosa darah secara teratur dan pemeliharaan diet sehat dan gaya 

hidup sehat bisa menunda atau menghindari terjadinya komplikasi 

diabetes. 

2. Diabetes tipe-2 

Diabetes tipe-2 adalah diabetes yang paling umum ditemukan, 

terhitung sekitar 90% dari semua kasus diabetes. Pada diabetes tipe-2, 

hiperglikemia adalah hasil dari produksi insulin yang tidak adekuat 
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dan ketidakmampuan tubuh untuk merespon insulin, yang 

didefinisikan sebagai resistensi insulin. Selama keadaan resistensi 

insulin, insulin tidak efektif yang awalnya meminta untuk 

meningkatkan produksi insulin untuk mengurangi peningkatan 

glukosa darah tetapi semakin lama keadaan relative tidak adekuat pada 

perkembangan produksi insulin. Diabetes tipe-2 paling sering terjadi 

pada orang dewasa, namun remaja dan anak-anak bisa juga 

mengalaminya karena meningkatnya tingkat obesitas, ketidakefektifan 

aktivitas fisik dan pola makan yang buruk. 

3. Gestational Diabetes Mellitus (GDM)  

Hiperglikemia (peningkatan kadar glukosa darah) yang 

pertama kali dideteksi saat kehamilan bisa diklasifikasikan sebagai 

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) atau hiperglikemia pada 

kehamilan. GDM dapat didiagnosis pada trimester pertama kehamilan 

tetapi dalam kebanyakan kasus diabetes kemungkinan ada sebelum 

kehamilan, tetapi tidak terdiagnosis.  

4. Impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose 

Meningkatnya kadar glukosa darah di atas batas normal dan 

dibawah ambang diagnostik diabetes merupakan kriteria dari 

gangguan toleransi glukosa (IGT) dan gangguan glukosa puasa (IFG). 

Kondisi ini juga disebut intermediate hiperglikemia atau pradiabetes. 

Di IGT, kadar glukosa lebih tinggi dari biasanya, tetapi tidak cukup 

tinggi untuk membuat diagnosis diabetes yaitu antara 7,8-11,0 

mmol/L (140-199 mg/dl) pada dua jam setelah Tes Toleransi Glukosa 
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Oral (TTGO). IFG adalah keadaan ketika kadar glukosa puasa lebih 

tinggi dari biasanya yaitu antara 6,1-6,9 mmol/ L (110-125 mg/dl). 

Orang dengan pradiabetes berisiko tinggi untuk berkembang menjadi 

diabetes tipe-2. 

2.1.3 Faktor resiko Diabetes mellitus 

Menurut World Health Organization tahun 2016 berikut adalah 

faktor risiko dari DM: 

1. Riwayat keluarga diabetes atau genetika 

2. Usia yang lebih tua 

3. Obesitas atau kenaikan berat badan yang berlebihan selama 

kehamilan.  

4. Pola makan dan nutrisi yang buruk  

5. Kurangnya aktivitas fisik 

6. Riwayat Diabetes gestasional.  

7. Merokok, infeksi dan pengaruh lingkungan. 

8. Faktor-faktor lain termasuk asupan buah dan sayuran yang tidak 

memadai, serat makanan dan asupan makanan yang tinggi lemak 

jenuh.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



12 

 

 

2.1.4 Tanda dan gejala klinis Diabetes mellitus 

Menurut (International Diabetes Federation, 2017) tanda dan 

gejala klinis DM sebagai berikut: 

1. Diabetes tipe-1 

Selalu merasa haus dan mulut kering (polidipsia), sering buang 

air kecil (poliuria), kekurangan tenaga, kelelahan, selalu merasa lapar 

(polifagia), penurunan berat badan, penurunan daya penglihatan. 

2. Diabetes tipe-2 

Gejala diabetes tipe-2 mungkin sama dengan diabetes tipe-1 

namun seringkali kurang dapat diketahui atau bisa juga tidak ada 

gejala awal yang muncul dan penyakit ini terdiagnosis beberapa tahun 

setelah onsetnya atau saat komplikasi sudah ada. Berikut adalah gejala 

diabetes tipe-2: Selalu merasa haus (polidipsia), sering buang air kecil 

(poliuria), kelelahan, penyembuhan luka yang lambat dan sering 

infeksi, sering kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki, 

penglihatan kabur. 

3. Gestational Diabetes Mellitus (GDM) 

Biasanya gejala hiperglikemia yang berlebihan selama 

kehamilan jarang terjadi dan mungkin sulit untuk diketahui, untuk itu 

perlu dilakukan tes toleransi glukosa oral (OGTT) antara minggu ke-

24 dan 28 kehamilan, tetapi untuk perempuan yang berisiko tinggi 

bisa dilakukan skrining lebih awal. 
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Secara umum menurut PERKENI (2015) keluhan DM bisa 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan 

berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

2. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan 

disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. 

2.1.5 Komplikasi Diabetes mellitus 

Berikut adalah komplikasi DM menurut International Diabetes 

Federation (2017): 

1. Diabetic Eye Disease (DED) 

Penyakit mata diabetes (DED) terjadi secara langsung akibat 

kadar glukosa darah tinggi kronis yang menyebabkan kerusakan 

kapiler retina, yang mengarah ke kebocoran dan penyumbatan kapiler. 

Akhirnya menyebabkan hilangnya penglihatan sampai kebutaan. DED 

terdiri dari diabetic retinopathy (DR), diabetic macular edema 

(DME), katarak, glukoma, hilangnya kemampuan fokus mata atau 

penglihatan ganda. 

2. Chronic Kidney Disease (CKD) 

Diabetes adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal, 

namun frekuensinya bervariasi antar populasi dan juga terkait dengan 

tingkat keparahan dan lamanya penyakit. CKD pasien diabetes bisa 

disebabkan oleh nefropatik diabetik, polineuropati disfungsi kandung 

kemih, peningkatan kejadian infeksi kandung kemih atau 

macrovascular angiopathy.  
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3. Penyakit jantung 

Faktor risiko penyakit jantung pada penderita DM meliputi 

merokok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi dan obesitas. 

Komplikasi yang bisa terjadi seperti angina, coronary artery diseases 

(CADs), myocardial infarction, stroke, peripheral arteri disease 

(PAD), gagal jantung. 

4. Neuropati diabetic 

Neuropati diabetic mungkin merupakan komplikasi DM yang 

paling umum. Faktor risiko utama dari kondisi ini adalah tingkat dan 

durasi peningkatan glukosa darah. Neuropati dapat menyebabkan 

kehilangan fungsi otonom, motorik, dan sensorik pada tubuh. 

Neuropati diabetik dapat menyebabkan perasaan abnormal dan mati 

rasa progresif pada kaku yang menyebabkan timbulnya ulkus karena 

trauma eksternal atau tekanan internal tulang. Neuropati juga 

menyebabkan disfungsi ereksi, masalah saluran pencernaan dan 

saluran kencing, serta disfungsi otonom jantung. 

5. Oral Health 

Penderita diabetes mengalami peningkatan risiko radang gusi 

(periodontitis) atau hyperplasia gingiva jika glukosa darah tidak 

dikelola dengan benar. Kondisi mulut terkait diabetes lainnya 

termasuk pembusukan gigi, kandidiasis, gangguan neurosensorik 

(burning mouth syndrome), disfungsi saliva.  
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2.1.6 Kriteria diagnostic Diabetes mellitus 

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan 

glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Sementara itu 

pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan 

pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer dan diagnosis tidak 

dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria (PERKENI, 2015). 

Kriteria diagnostic diabetes telah diperdebatkan dan diperbarui 

selama beberapa decade tetapi kriteria saat ini dari Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) menyatakan bahwa diabetes didiagnosis dengan mengamati 

peningkatan kadar glukosa dalam darah. Lebih rincinya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria diagnostik Diabetes mellitus  

Diabetes bisa didiagnosis jika 

satu atau lebih masuk dalam 

kriteria berikut: 

Impaired Glucose Tolerance 

(IGT) bisa didiagnosis jika 

kedua kriteria berikut 

terpenuhi 

Impaired Fasting 

Glucose (IFG) bisa 

didiagnosis jika kedua 

kriteria berikut 

terpenuhi 

Glukosa plasma puasa  ≥7 mmol/ 

L (126 mg/dl) 

Glukosa plasma puasa <7 

mmol/L (126 mg/ dl) 

Glukosa plasma puasa 

6,1-6,9 mmol/L (110-

125 mg/dl) 

Glukosa plasma 2 jam ≥11,1 

mmol/L (200 mg/dl) setelah Tes 

Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 

dengan beban glukosa 75 gr  

Glukosa plasma dua jam ≥7,8 

<11,1 mmol/L (≥140 hingga 

<200 mg/dl) setelah Tes 

Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO) dengan beban glukosa 

75 gr 

Glukosa plasma dua jam 

<7,8 mmol/L (140 

mg/dl) setelah Tes 

Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO) dengan beban 

glukosa 75 gr 

Glukosa acak ≥11,1 mmol/L (200 

mg/dl) atau HbA1c ≥48 

mmol/mol (setara hingga 6,5%) 

  

Sumber: (International Diabetes Federation, 2017) 
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Keterangan (PERKENI, 2015):  

1. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. 

2. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu disertai dengan keluhan klasik: 

poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak 

dapat dijelaskan sebabnya. 

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

terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization 

Program (NGSP). Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia 

memenuhi standard NGSP, sehingga harus hati-hati dalam membuat 

interpretasi terhadap hasil pemeriksaan HbA1c. pada kondisi tertentu 

seperti: anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2-3 bulan 

terakhir, kondisi-kondisi yang mempengaruhi umur eritrosit dan 

gangguan fungsi ginjal maka HbA1c tidak dipakai sebagai alat 

diagnosis maupun evaluasi.  

4. Cara pelaksanaan TTGO menurut WHO dalam (PERKENI, 2015): 

1) Tiga hari sebelum pemeriksaan, pasien tetap makan (dengan 

karbohidrat yang cukup) dan melakukan kegiatan jasmani seperti 

kebiasaan sehari-hari. 

2) Berpuasa paling sedikit 8 jam (mulai malam hari sebelum 

pemeriksaan, minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan. 

3) Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa. 

4) Diberikan glukosa 75 gr (orang dewasa), atau 1,75 gr/kgBB (anak-

anak), dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 

menit. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



17 

 

 

5) Berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah untuk 

pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai  

6) Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban 

glukosa. 

7) Selama proses pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat 

dan tidak boleh merokok.  

2.1.7 Penatalaksanaan Diabetes mellitus 

Menurut PERKENI, (2015) tujuan penatalaksanan secara umum 

adalah meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Tujuan 

penatalaksanaan meliputi: 

1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki 

kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. 

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas 

penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. 

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas 

DM. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian 

glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid, melalui 

pengelolaan pasien secara komprehensif. 

Penatalaksanaan DM dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat 

(terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan intervensi 

farmakologis dengan obat anti hiperglikemia secara oral dan atau suntikan. 

Obat anti hipeglikemia oral dapat dibeikan sebagai terapi tunggal atau 

kombinasi. Pada keadaan emergensi dengan dekompensasi metabolik 
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berat, misalnya: ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun 

dengan cepat, atau adanya ketonuria, harus segera dirujuk ke Pelayanan 

Kesehatan Sekunder atau Tersier. 

Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), ada 

empat pilar penatalaksanaan pada penderita diabetes yaitu edukasi, terapi 

nutrisi medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologis.  

1. Edukasi 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu 

dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan 

bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistic. 

Materi edukasi terdiri dari materi edukasi tingkat awal dan materi 

edukasi tingkat lanjutan. Materi edukasi pada tingkat awal 

dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi: materi 

tentang perjalanan penyakit DM, penyulit DM dan risikonya, interaksi 

antara asupan makanan, aktivitas, dll. Materi edukasi pada tingkat 

lanjut dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan Sekunder atau Tersier 

yang meliputi: penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain, 

pemeliharaan atau perawatan kaki, dll. 

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Kunci keberhasilan TNM adalah keterlibatan secara 

menyeluruh dari anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan 

yang lain serta pasien dan keluarganya). Guna mencapai sasaran terapi 

TNM sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap 

penyandang DM. 
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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: karbohidrat 

yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi terutama 

karbohidrat yang berserat tinggi, asupan lemak dianjurkan sekitar 20-

25% kebutuhan kalori, protein dibutuhkan sebesar 10-20% total 

asupan energi, anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama 

dengan orang sehat yaitu <2300 mg perhari, penyandang DM 

dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan 

sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat, pemanis aman 

digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman (Accepted Daily 

Intake/ ADI). 

3. Latihan jasmani 

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 
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terlebih dahulu dan bila >250 mg/dl dianjurkan untuk menunda latihan 

jasmani. 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 aerobic dengan 

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

cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung 

maksimal dihitung dengan cara mengurangi angka 220 dengan usia 

pasien. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan 

status kesegaran jasmani. 

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. Obat antihiperglikemia oral 

dibagi menjadi 5 golongan: pemacu sekresi insulin (insulin 

Secretagogue; seperti sulfonylurea dan glinid), peningkat sensitivitas 

terhadap insulin; seperti metformin dan tiazolidindion (TZD), 

penghambat Absorbsi Glukosa di saluran pencernaan; seperti 

penghambat alfa glukosidase, penghambat DPP-IV (Dipeptidyl 

Peptidase-IV); seperti sitagliptin dan linagliptin, penghambat SGLT-2 

(Sodium Glucose Co-transporte 2); seperti canagliflozin dan 

empagliflozin.  
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2.2 Konsep Tingkat Pengetahuan Diet DM 

2.2.1 Definisi pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui panca indra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penghidu, 

perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari 

mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif menjadi domain penting 

dalam seseorang melakukan tindakan (Notoatmodjo, 2003). 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku yang baru (berperilaku 

baru), maka dalam diri seseorang tersebut akan terjadi sebuah proses 

berurutan, yakni sebagai berikut: 

1. Timbul kesadaran (Awareness), yakni dimana seseorang menyadari, 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus/ objek. 

2. Ketertarikan (Interest), dimana seseorang mulai menaruh perhatian 

dan tertarik pada stimulus. 

3. Evaluation (menimbang-nimbang), dimana seseorang akan 

mempertimbangkan baik buruknya tindakan terhadap stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini sikap seseorang akan sudah lebih baik 

lagi. 

4. Mulai mencoba (Trial), dimana seseorang memutuskan untuk mulai 

mencoba perilaku baru. 

5. Mengadaptasi (Adaption), dimana seseorang telah berperilaku baru 

sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap 

stimulus. Sumber: (Efendi dan Makhfudli, 2013) 
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2.2.2 Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan atau respon seseorang. Pengetahuan seseorang 

terhadap objek juga mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. 

Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu: 

1. Mengetahui (know): 

Mengetahui diartikan sebagai mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya atau mengingat kembali (recall) sesuatu 

yang spesifik dari sesuatu yang sudah dipelajari atau rangsangan yang 

telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

2. Memahami (comprehension): 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi tersebut harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

3. Menerapkan (Application): 

Menerapkan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan materi yang telah dipelajari pada 

situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini diartikan sebagai 
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aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Menganalisis (analysis): 

Menganalisis diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan atau menghubungkan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui, tetapi masih 

di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

5. Mensintesis (Synthesis): 

Mensintesis diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

merangkum dan meletakkan bagian-bagian yang diketahui ke dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru dan logis, atau bisa juga diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang telah ada. 

6. Mengevaluasi (Evaluation): 

Mengevaluasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian-

penilaian tersebut didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

 Sumber: (Efendi dan Makhfudli, 2013) 
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2.2.3 Tujuan terapi diet DM 

Tujuan dari terapi diet DM yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki kesehatan umum dari penderita DM 

2. Mengontrol berta badan untuk menuju normal dan ideal sesuai 

perhitungan status gizi penderita 

3. Mempertahankan glukosa darah dalam batas normal 

4. Menekan atau menunda timbulnya penyakit komplikasi seperti 

penyakit pada jantung atau pembuluh darah otak, dan penyakit ginjal 

5. Memberikan modifikasi diet dan penentuan makan sesuai dengan 

kondisi penderita yang disertai dengan penyakit lain, dan sebagainya. 

6. Menjadikan kehidupan sosial penderita DM sama dengan kehidupan 

sosial orang lain yang hidup tanpa diabetes (Tandra, 2013). 

2.2.4 Syarat diet DM 

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 3J yaitu Jadwal makan, Jenis dan Jumlah 

kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang 

meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri (PERKENI, 

2015). IDF (2017) merekomendasikan diet yang sehat sebagai berikut: 

1. Memilih air, sebagai pengganti kopi, teh, juz buah, soda dan minuman 

manis lainnya. 

2. Makan tiga kali sehari dengan makan sayuran dan buah setiap harinya. 
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3. Memilih kacang, sepotong buah segar atau yogurt yang tidak manis 

untuk camilan. 

4. Menghindari minum alcohol 

5. Memilih daging yang mengandung sedikit lemak, daripada unggas 

atau seafood. 

6. Memilih mentega kacang daripada cokelat. 

7. Memilih makan nasi merah daripada nasi putih. 

8. Memilih minyak rendah lemak daripada mentega, minyak hewani atau 

minyak kelapa.  

2.2.5 Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan 

Dalam menjalankan diet DM, pengetahuan tentang jenis bahan 

makanan yang boleh maupun yang tidak boleh sangat diperlukan guna 

mencapai kesehatan yang optimal pada penderita DM. 

1. Bahan makanan yang dianjurkan; 

1) Sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi, roti, mie, kentang, 

singkong, ubi, dan sagu. 

2) Sumber protein rendah lemak, seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu 

skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. 

3) Sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang 

mudah dicerna, dan terutama diolah dengan cara dikukus, direbus, 

dan dipanggang. 

2. Bahan makanan yang tidak dianjurkan sebaiknya dibatasi/ dihindari 

1) Mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, 

gula sirup, selai, jeli, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, 
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susu kental manis, soft drink, es krim, kue-kue manis, dan 

sebagainya. 

2) Mengandung banyak lemak seperti makanan siap saji, daging 

dengan lemak, goring-gorengan, dan lain-lain. 

3) Mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan 

yang diawetkan 

Sumber: (Almatsier, 2005) 

2.2.6 Pedoman diet DM dengan 3J (Jadwal, Jenis, Jumlah) 

Prinsip pengaturan makan bagi penderita diabetes adalah prinsip 

3J, yaitu jadwal, jenis, dan jumlah, dalam arti pendrita diabetes harus 

mengatur jadwal makan, mengatur jenis sumber energi, dan mengatur 

jumlah kebutuhan energi (PERKENI, 2015). 

1. Jadwal 

Secara umum, makanan siap saji dengan jumlah kalori dan 

komposisi  yang terhitung, dibagi dalam 3 porsi besar untuk makan 

pagi (20%), siang (30%), dan sore (25%), serta 2-3 porsi makanan 

ringan (10-15%) diantaranya (PERKENI, 2015). 

2. Jenis 

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari: karbohidrat 

yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi terutama 

karbohidrat yang berserat tinggi, asupan lemak dianjurkan sekitar 20-

25% kebutuhan kalori, protein dibutuhkan sebesar 10-20% total 

asupan energi, anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama 

dengan orang sehat yaitu <2300 mg perhari, penyandang DM 
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dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan 

sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat, pemanis aman 

digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman (Accepted Daily 

Intake/ ADI) (PERKENI, 2015). 

3. Jumlah 

Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes 

harus sesuai dengan kebutuhan energy hariannya. Kelebihan asupan 

energy secara berangsur-angsur dapat menyebabkan kegemukan, dan 

kekurangan asupan energy secara berangsur-angsur juga dapat 

menurunkan berat badan pada penderita diabetes. Besarnya kebutuhan 

energy bagi penderita diabetes dapat dihitung setelah diketahui Berat 

Badan Ideal (BBI) dan indeks masa tubuhnya, (PERKENI, 2015): 

1) Penentuan Berat Badan Ideal (BBI) menggunakan rumus Broca 

yang dimodifikasi: 

(1) Berat badan ideal= 90% x (TB dalam cm-100) x 1 kg 

(2) Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di 

bawah 150 cm, rumus dimodifikasi menjadi: 

Berat Badan Ideal (BBI) = (TB dalam cm-100) x 1 kg 

BB Normal: BB ideal ±10% 

Kurus: kurang dari BBI -10% 

Gemuk: lebih dari BBI +10% 

2) Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh dapat dihitung dengan rumus: 

IMT= BB (kg)/ TB (m
2
) 
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Klasifikasi IMT: 

(1) BB kurang <18,5 

(2) BB Normal 18,5-22,9 

(3) BB Lebih ≥23,0 =  

o Dengan risiko 23-24,9  

o Obes I 25-29,9  

o Obes II ≥30 

2.2.7 Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori 

Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori menurut 

PERKENI, (2015): 

1. Jenis kelamin 

Kebutuhan kalori basal perhari untuk perempuan sebesar 25 

kal/kgBB sedangkan untuk pria sebesar 30 kal/kgBB 

2. Umur 

1) Pasien usia diatas 40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk 

setiap decade antara 40 dan 59 tahun. 

2) Pasien usia diantara 60 dan 69 tahun, dikurangi 10%. 

3) Pasien usia diatas usia 70 tahun, dikurangi 20%. 

3. Aktivitas fisik atau pekerjaan 

1) Kebutuhan kalori dapat ditambah sesuai dengan intensitas aktivitas 

fisik. 

2) Penambahan sejumlah 10% dari kebutuhan basal diberikan pada 

keadaab istirahat. 
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3) Penambahan sejumlah 20% pada pasien dengan aktivitas ringan: 

pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga. 

4) Penambahan sejumlah 30% pada aktivitas sedang: pegawai 

industry ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak perang. 

5) Penambahan sejumlah 40% pada aktivitas berat: petani, buruh, 

atlet, militer dalam keadaan latihan. 

6) Penambahan sejumlah 50% pada aktivitas sangat berat: tukang 

becak, tukang gali. 

4. Stres Metabolik 

Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stres metabolik 

(sepsis, operasi, trauma). 

5. Berat Badan 

1) Penyandang DM yang gemuk, kebutuhan kalori dikurangi sekitar 

20-30% tergantung kepada tingkat kegemukan. 

2) Penyandang DM kurus, kebutuhan kalori ditambah sekitar 20-30% 

sesuai kebutuhan untuk meningkatkan BB. 

3) Jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 kal perhari 

untuk wanita dan 1200-1600 kal perhari untuk pria. 

Sumber: (PERKENI, 2015) 

 

2.3 Konsep Self Management Diabetes 

2.3.1 Manajemen diri pada Diabetes mellitus 

Manajemen diri pada diabetes merupakan seperangkat perilaku 

yang dilakukan oleh individu dengan diabetes untuk mengelola kondisi 

mereka, termasuk minum obat, mengatur diet, melakukan latihan fisik, 
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pemantauan glukosa darah mandiri, dan mempertahankan perawatan kaki 

(Xu, Pan dan Liu, 2010).  

Seseorang dengan diabetes perlu mengetahui pemahaman dalam 

pengelolaan penyakitnya. Tugas-tugas dalam manajemen diri yang 

diperlukan untuk mengontrol diabetes, sebagai berikut: 

1. Pengaturan pola makan (diet) 

Rekomendasi diet bagi penderita diabetes mirip dengan 

rekomendasi untuk masyarakat umum, misalnya mengurangi gula, 

lemak jenuh, asupan garam. Meskipun setiap orang memiliki 

kebutuhan yang sama untuk nutrisi dasar, pasien diabetes akan 

membutuhkan diet yang lebih terstruktur untuk mencegah 

hiperglikemia. (Nair, 2007).  

2. Latihan fisik 

Latihan fisik dapat membantu meningkatkan sirkulasi, tonus 

otot, dan mengurangi berat badan, serta meningkatkan penyerapan 

glukosa dalam sel otot, sehingga membantu menurunkan kadar 

glukosa darah. (Nair, 2007) 

3. Medikasi  

DM dapat diobati dengan obat tunggal atau kombinasi obat 

oral dan insulin. Setiap obat diberikan untuk salah satu 

ketidaknormalan kadar gula darah dan kombinasi dengan perawatan 

medis yang dapat menormalkan kadar gula darah. Jika terapi oral 

tidak bekerja, maka terapi insulin satu-satunya cara untuk mengontrol 

kondisi hiperglikemia. Insulin hanya akan digunakan jika nilai HbA1c 
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lebih dari 6,5% setelah terapi oral maksimal. Insulin harus 

dikombinasikan dengan terapi oral untuk mengurangi risiko 

hipoglikemia dan peningkatan berat badan (Svartholm and Nylander, 

2010)  

4. Monitoring gula darah mandiri 

Monitoring gula darah mandiri didasarkan pada kebutuhan 

individu, jadwal, dan penggunaan data yang direncanakan. Monitoring 

gula darah mandiri efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik pada 

individu dengan DM yang tidak menggunakan insulin. (Hirsch, 2008) 

Pedoman International Diabetes Federation, 2017 tentang 

monitoring gula darah mandiri untuk DM merekomendasikan bahwa 

monitoring gula darah mandiri harus dimasukkan sebagai bagian dari 

pendidikan manajemen diri diabetes berkelanjutan untuk membantu 

pasien untuk lebih memahami kondisi mereka, berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan pengobatan, dan memodifikasi 

perilaku perawatan dan obat-obatan yang diperlukan. 

5. Perawatan kaki 

Kaki diabetes dianggap sebagai komplikasi umum dari 

diabetes. Pasien dengan risiko ulkus kaki, harus memahami dasar-

dasar perawatan kaki. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi 

pendidikan bagi pasien tentang perawatan kaki sangat efektif dalam 

pencegahan ulkus kaki diabetik. Perawat dapat mengajarkan pasien 

bagaimana melakukan pemeriksaan fisik dan merawat kaki setiap hari. 

Misalnya, perawat dapat mengganjurkan pasien untuk melaksanakan 
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serangkaian aturan sederhana untuk membantu mencegah 

kekambuhan ulkus kaki atau, seperti memeriksa sepatu sebelum 

memakainya, menjaga kaki bersih dan perawatan kulit dan kuku 

berkelanjutan. Pelatihan tentang memilih sepatu yang tepat juga 

sangat penting (Aalaa, 2012). 

2.3.2 Faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen diri pada 

DM 
1. Umur 

Penderita diabetes yang lebih tua memiliki tingkat manajemen 

diri yang lebih tinggi pada diet, olahraga, dan perawatan kaki daripada 

individu yang lebih muda (Xu, Pan dan Liu, 2010). Penderita diabetes 

yang lebih tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga akan 

lebih baik dalam perawatan diri daripada orang tua yang buta huruf 

(Bai, Chiou dan Chang, 2009). 

2. Tingkat pendidikan 

Seseorang dengan pendidikan tinggi umumnya memiliki 

pemahaman yang baik tentang pentingnya perilaku perawatan diri dan 

memiliki keterampilan manajemen diri yang lebih baik untuk 

menggunakan informasi peduli diabetes yang diperoleh melalui 

berbagai media dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah (Bai, 

Chiou dan Chang, 2009). Seseorang dengan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi memiliki tingkat manajemen diri yang lebih tinggi 

terhadap diet, olahraga, dan pemeriksaan gula darah mandiri, dan 

lebih mudah untuk memahami informai kesehatan yang berhubungan 
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dengan diet, aktivitas fisik, dan pemeriksaan gula darah mandiri (Xu, 

Pan dan Liu, 2010). 

3. Pekerjaan 

Penderita diabetes yang bekerja memiliki tingkat manajemen 

diri lebih rendah untuk latihan fisik daripada penderita yang tidak 

bekerja. Penderita diabetes yang lebih muda yang bekerja bisa 

memiliki jadwal dan tanggung jawab yang sangat banyak, membuat 

perilaku manajemen diri diabetesnya menjadi prioritas rendah bagi 

mereka (Xu, Pan dan Liu, 2010). 

4. Efikasi diri 

Sesorang yang hidup dengan DM yang memiliki tingkat 

efikasi diri yang lebih tinggi lebih berpartisipasi dalam perilaku 

manajemen diri diabetes. Efikasi diri yang lebih tinggi lebih mungkin 

untuk menunjukkan pengaturan diet secara optimal, olahraga, 

monitoring glukosa darah mandiri, dan perawatan kaki (Hunt, 2012). 

5. Lamanya menderita diabetes 

Seseorang dengan durasi penyakit lebih lama memiliki 

pengalaman dalam mengatasi penyakit mereka dan melakukan 

perilaku perawatan diri yang lebih baik (Wu, 2007). Seseorang yang 

telah didiagnosis dengan diabetes bertahun-tahun dapat menerima 

diagnosis penyakitnya dan rejimen pengobatannya, serta memiliki 

adaptasi yang lebih baik terhadap penyakitnya dengan 

mengintregasikan gaya hidup baru dalam kehidupan mereka sehari-

hari (Xu, Pan dan Liu, 2010). 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



34 

 

 

6. Dukungan sosial 

Dukungan sosial merupakan prediktor penting dalam perilaku 

perawatan diri pada pasien diabetes. Ketika pasien didiagnosis dengan 

penyakit kronis, maka pasien tersebut memerlukan bantuan perawatan 

dari teman dan keluarga. Pasien DM melakukan perilaku perawatan 

diri yang lebih baik ketika mereka menerima dukungan dari keluarga 

dan teman-temannya (Bai, Chiou dan Chang, 2009). 

7. Asuransi 

Penderita DM yang tidak memiliki asuransi kesehatan biasanya 

memiliki perilaku kurang baik dalam minum obat dan memantau 

kadar glukosa darah mereka secara teratur (Xu, Pan dan Liu, 2010). 

8. Komunikasi antara pasien dan provider 

Tujuan utama komunikasi antara pasien dan provider adalah 

untuk bertukar informasi tentang penyakit dan perawatannya. Sebuah 

gaya komunikasi yang positif dapat meningkatkan pemahaman pasien 

dan mengingat informasi tentang penyakit. Interaksi antara pasien dan 

provider dapat memperkuat kepercayaan pasien dan dapat 

mempengaruhi hasil kesehatan. Komunikasi antara pasien dan 

provider yang lebih baik dapat membantu membangun hubungan 

saling percaya, dan menjadi landasan bersama untuk mempromosikan 

manajemen diri pasien dengan diabetes (Xu, 2008).  

9. Bahasa dan budaya 

Keterbatasan bahasa dan budaya pada materi pendidikan 

manajemen diri pada diabetes yang tepat dan program yang tersedia 
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untuk pasien dengan diabetes, misalnya pada etnis Cina-Amerika. 

Kebanyakan program pendidikan manajemen diri pada diabetes 

tersedia dalam bahasa Inggris dan didasarkan pada budaya Barat, 

seperti jenis pilihan makanan dan membaca label, sehingga 

menyulitkan pasien diabetes Cina-Amerika untuk mengikuti program 

tersebut (Xu, Pan dan Liu, 2010). 

10. Kepercayaan terhadap efektivitas pengobatan 

Kepercayaan terhadap efektivitas pengobatan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi manajemen diri diabetes. Xu (2008), 

mengungkapkan bahwa pada pasien Cina dapat menggunakan 

pendekatan medis Barat untuk mengontrol diabetes mereka, sementara 

untuk strategi manajemen penyakit, mereka lakukan berdasarkan 

tradisi pengobatan Cina. Kepercayaan dalam pengobatan Cina dapat 

mengurangi kepercayaan pasien dalam efektivitas pengobatan medis 

Barat untuk diabetes. 

 

2.4 Konsep Tingkat Stres dalam Menjalani Diet DM 

2.4.1 Stres pada pasien DM  

Stres pada pasien DM merupakan ungkapan perasaan 

ketidakmampuan dalam mengatasi masalah yang dialami baik fisik 

maupun mental selama menderita DM. Stres  mencakup keseluruhan 

situasi yang menyangkut fisik, cedera atau sakit atau masalah mental, 

seperti masalah dalam pernikahan, pekerjaan, kesehatan, atau keuangan 

(Setyorini, 2017). 
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2.4.2 Penyebab stres pada pasien DM 

Berikut adalah beberapa penyebab stres pada pasien DM menurut 

Setyorini (2017): 

1. Penurunan kondisi kesehatan seperti badan terasa lemas dan semakin 

kurus. 

2. Munculnya manifestasi klinis poliuri, polidipsi, poliphagi, penurunan 

berat badan. 

3. Stres perkembangan atau situasional: perubahan dalam peran keluarga 

atau sosial, tekanan dari pasangan, dan kematian anggota keluarga. 

4. Keharusan pasien DM mengubah pola hidupnya agar gula darah dalam 

tubuh tetap seimbang. 

2.4.3 Faktor risiko stres pada pasien DM 

Berikut adalah beberapa faktor risiko yang bisa mengembangkan 

stres pada pasien DM menurut Robinson (2018): 

1. Perempuan 

Perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami 

depresi, kecemasan, dan stres daripada laki-laki (Rehman dan Kazmi, 

2015). 

2. Remaja atau dewasa muda dan orang dewasa yang lebih tua 

Anak-anak dan remaja dengan DM tipe 1 memiliki risiko yang 

signifikan untuk masalah kesehatan mental, seperti depresi, 

kecemasan, gangguan makan dan gangguan perilaku. Risikonya 

meningkat secara signifikan selama masa remaja. Studi menunjukkan 

bahwa gangguan kesehatan mental diprediksi dengan adanya 
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manajemen dan kontrol diabetes yang buruk dan buruknya hasil 

medis. Seperti kontrol glikemik memburuk, karena kemungkinan 

masalah kesehatan mental meningkat (Robinson, 2018).  

3. Kemiskinan, stres kehidupan, dan kurangnya dukungan sosial 

4. Kontrol glikemik yang buruk, terutama hipoglikemia berulang 

5. Beban penyakit yang lebih tinggi dan lamanya durasi diabetes 

6. Adanya komplikasi jangka panjang 

Pasien DM dengan komplikasi lebih merasakan stres dan 

cemas daripada pasien DM yang tidak memiliki komplikasi (Rehman 

dan Kazmi, 2015). 

2.4.4 Stres dalam melaksanakan diet DM 

Stres adalah ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi 

oleh mental, fisik, emosional dan spiritual manusia, yang pada suatu saat 

dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Keadaan ini 

dialami oleh pasien ketika menjalani program diet yang dianjurkan. 

Diabetes tidak dapat disembuhkan secara total, sehingga dibutuhkan 

kedisiplinan, kepatuhan dan motivasi yang kuat untuk menaati pola makan 

menu seimbang. Akibatnya berbagai kendala dan kesulitan selama 

menjalankan diet dapat menimbulkan kejenuhan dan stres (Widodo, 2012). 

Stres emosional yang terjadi pada penderita diabetes dapat 

meningkatkan kadar gula darah melalui peningkatan stimulus 

simpatoadrenal. Stres juga dapat meningkatkan selera makan dan membuat 

penderita sangat lapar khususnya pada makanan kaya karbohidrat dan 

lemak, sehingga stres dapat menjadi musuh yang paling berbahaya bagi 
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pelaksanaan diet. Oleh karena itu, penderita perlu selalu memahami bahwa 

stres merupakan pemicu kenaikan kadar glukosa darah sehingga mereka 

harus selalu berupaya untuk meredamnya (Widodo, 2012). 

Penatalaksanaan diet yang telah diprogramkan oleh dokter ataupun 

ahli gizi seharusnya tidak dianggap sebagai beban dalam menjalankannya, 

karena untuk keberhasilan penderita sendiri dalam mengendalikan kadar 

gula darah mereka serta meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. 

Mereka dapat memodifikasi diet, akan tetapi tetap memperhatikan aturan-

aturan yang dianjurkan, misalnya menetapkan menu sehari-hari sesuai 

dengan makanan yang disenangi tetapi tetap memperhatikan aturan diet 

yang dianjurkan dengan jalan berkonsultasi dengan perawat, dokter atau 

ahli gizi. Berbagi pengalaman dengan penderita lain yang berhasil 

mematuhi diet juga akan bermanfaat bagi penderita diabetes. Disamping 

itu penderita diabetes juga harus menggunakan cara-cara yang positif 

untuk mengatasi rasa stres, seperti mengikuti kegiatan positif, misalnya 

dengan ikut symposium tentang diabetes, beribadah, aktivitas fisik, atau 

rekreasi dan berpikir positif untuk kesehatan tubuhnya dengan menerima 

penyakitnya dengan rasional dan optimis, segera merubah pola hidup 

semula dengan pola hidup DM dengan harapan kesehatannya akan dapat 

dipertahankan untuk menjamin kesejahteraannya di hari tua. Adapun 

dukungan yang positif kepada penderita akan dapat membantu 

keberhasilan penderita diabetes dalam mematuhi diet yang dianjurkan, 

misalnya membantu penderita dalam memodifikasi menu sehari-hari 
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sehingga tidak membuat penderita merasa jenuh dan terbebani dalam 

melaksanakan diet (Widodo, 2012). 

2.4.5 Koping stres dalam melaksanakan diet DM 

Koping stres dalam melaksanakan diet DM merupakan cara yang 

dilakukan oleh pasien DM dalam menyelesaikan masalah dan berespon 

terkait pelaksanaan manajemen diet bagi pasien DM. Ada beberapa hal 

yang biasa dijadikan pilihan koping oleh pasien DM dalam mendukung 

pelaksanaan dietnya, yaitu dengan terapi farmakologi, modifikasi diet, 

berfikir positif, patuh terhadap pola makan, serta ada pula kategori yang 

muncul terkait ketidakpatuhan pola makan (melanggar pantangan atau 

anjuran pola makan karena beberapa alasan yaitu ketidakpatuhan pola 

makan yang dilakukan saat hari raya, serta ada hajatan, dan karena 

memang makanan atau minuman itu mereka sukai). Koping ini 

mengarahkan individu untuk dapat langsung mendefinisikan masalah, 

mencari berbagai alternative, mengukur alternative pemecahan masalah 

dari keuntungan dan kerugian yang didapat, memilih diantara alternative 

tersebut, dan dapat langsung melaksanakan tindakan (Setyorini, 2017). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses munculnya strategi 

coping dapat berasal dari faktor internal yang turut mempengaruhi seperti 

karakteristik/ kepribadian individu, keyakinan (hardiness), negativity, 

optimis, psychological control, tingkat religiusitas, motivasi, kesabaran, 

kondisi keparahan penyakit serta faktor demografi seperti usia dan jenis 

kelamin, sedangkan faktor eksternal seperti, pendidikan, peran dan 

dukungan keluarga, peran ahli medis, tuntutan pekerjaan, serta kondisi 
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lingkungan sosial dan ekonomi sangat memberikan pengaruh dalam 

penggunaan strategi coping (Setyorini, 2017). 

Faktor yang menyebabkan ketidakmampuan adapatasi penderita 

DM terhadap stres menurut Widodo (2012): 

1. Pandangan terhadap penyakit yang diderita 

Pandangan negative bahwa mereka telah melakukan rutinitas 

yang sama, seperti melaksanakan diet dan minum obat setiap harinya, 

akan tetapi kadar gula dalam darahnya tetap tinggi. Akibatnya mereka 

berusaha untuk tidak menaati diet yang dianjurkan, sedangkan 

pandangan yang positif tentang penyakitnya dan mampu menerima 

dapat menimbulkan koping yang lebih baik. 

2. Dukungan sosial 

Bertemu dan berkumpul dengan penderita lain sesama diabetes 

sangat dibutuhkan oleh penderita DM. Hal ini dapat mengurangi stres 

yang mereka alami, karena mereka akan saling berbagi pengalaman 

dan merasakan bahwa tidak hanya dirinya yang menderita DM. 

Dukungan keluarga juga besar pengaruhnya untuk meminimalkan 

stres yang timbul selama mereka menjalankan program diet.  

3. Strategi koping 

Strategi koping yang baik, dapat menghindarkan pikiran untuk 

lari dari kenyataan sehingga adaptasi psikologis menjadi lebih baik, 

misalnya dengan cara aktivitas fisik, relaksasi, melakukan kegiatan 

yang positif dan disenangi, berpikir positif tentang penyakitnya.  
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Koping yang perlu dikembangkan, melibatkan proses kognitif, 

afektif dan psikomotor, antara lain: 

1. Berbicara dengan orang lain (teman, anggota keluarga, perawat) 

tentang masalahnya dan mencari jalan keluar dari informasi orang 

lain. 

2. Mencari tahu lebih banyak tentang situasi yang dihadapi melalui buku, 

media atau orang yang ahli. 

3. Berhubungan dengan kekuatan supernatural. Melakukan kegiatan 

ibadah yang teratur, percaya diri bertambah dan pandangan positif 

berkembang. 

4. Melakukan latihan penanganan stres, misalnya latihan pernapasan, 

meditasi, visualisasi, stop berpikir. 

5. Membuat berbagai alternative tindakan dalam menangani situasi. 

6. Belajar dari pengalaman yang lalu dan tidak mengulang kegagalan 

yang sama.  

Sumber: (Widodo, 2012) 

 

2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.2 Keaslian penelitian hubungan tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita 

Diabetes mellitus di Surabaya  

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Stres pada 

Penderita 

Diabetes Mellitus 

Tipe-2 dalam 

Melaksanakan 

Program Diet di 

- D: Penelitian kualitatif 

dengan metode fenomenologi 

- S: 6 responden penderita DM 

tipe 2, wanita, usia 45 sampai 

55 tahun, dan aktif 

melaksanakan pengobatan. 

Keenam partisipan yang terlibat 

dalam penelitian, semuanya 

mengalami stres selama menjalankan 

program diet yang dianjurkan. Stres 

yang timbul dan lamanya stres 

ditentukan oleh berbagai kesulitan 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Klinik Penyakit 

Dalam RSUP Dr. 

Kariadi Semarang 

(Widodo, 2012) 

- V:  

Stres pada Penderita 

Diabetes Mellitus Tipe-2 

dalam Melaksanakan 

Program Diet  

- I: Pedoman wawancara yang 

dibuat peneliti 

- A: Menganalisis hasil 

wawancara 

yang dialami partisipan selama 

melaksanakan diet terutama 

berhubungan dengan jumlah makanan 

yang harus diukur, pembatasan jenis 

makanan, pola kebiasaan makan yang 

salah sebelum sakit serta lamanya 

menderita diabetes. 

2. Stres dan Koping 

pada Pasien 

dengan DM Tipe 

2 dalam 

Pelaksanaan 

Manajemen Diet 

di Wilayah 

Puskesmas 

Banguntapan II 

Kabupaten Bantul 

(Setyorini, 2017) 

- D: Deskriptif kualitatif 

dengan wawancara 

mendalam (in depth 

interview)  

- S: 19 pasien rawat jalan di 

Puskesmas Banguntapan II 

dan belum terjadi komplikasi 

kronik 

- V: Stres dan koping pada 

pasien dengan DM tipe 2 

dalam pelaksanaan 

manajemen diet di 

Puskesmas Banguntapan II 

Kabupaten Bantul DIY 

- I: Pedoman wawancara yang 

dibuat peneliti 

- A: Qualitative content 

analysis (analisis isi) 

3 tema dan 12 sub tema terkait 

gambaran dari stres dan koping pada 

pasien dengan DM tipe 2 dalam 

pelaksanaan manajemen diet. 

3. Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan dan 

Tingkat 

Pendidikan 

dengan Kepatuhan 

Diet pada 

Pralansia 

Penderita 

Diabetes Mellitus 

(Amaliyah, 2016) 

- D: Cross sectional 

- S: 45 pasien di Poliklinik 

Spesialis Penyakit dalam 

RSUD Ibnu Sina Kabupaten 

Gresik 

- V: 

Independen: Tingkat 

pengetahuan dan tingkat 

pendidikan 

Dependen: Kepatuhan diet 

- I: Kuesioner dan data dietary 

recall 2x24 jam 

- A: Analisis statistic 

Terdapat hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan kepatuhan 

diet Diabetes mellitus (p= 0,001) dan 

terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan kepatuhan diet 

Diabetes mellitus (p= 0,001). 

4. Hubungan 

Pengetahuan dan 

Dukungan 

Keluarga dengan 

Kepatuhan 

Menjalani Diet 

Diabetes Melitus 

di Poliklinik 

RSUD Kota 

- D: Cross Sectional 

- S: 69 responden yang telah 

disesuaikan dengan kriteria 

inklusi dan ekslusi 

- V:  

Independen: Pengetahuan 

dan dukungan keluarga. 

Dependen: Kepatuhan 

menjalani diet 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan mempunyai 

hubungan dengan kepatuhan menjalani 

diet Diabetes mellitus dengan uji chi 

square didapatkan nilai p=0,023< α 

=0,05 yang berarti H0 ditolak, dan 

dukungan keluarga mempunyai 

hubungan dengan kepatuhan menjalani 

diet Diabetes mellitus dengan uji chi 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Tidore Kepulauan 

Provinsi Maluku 

Utara (Senuk, 

Supit dan Onibala, 

2013) 

- I: kuesioner 

- A: Analisis univariat, 

Analisis bivariat 

square ada 2 sel mempunyai nilai 

harapan kurang dari 5. Oleh karena itu 

pembacaan hasil berdasarkan uji 

fisher’s exact test, maka didapatkan 

nilai ρ = 0,021 < α = 0,05 yang berarti 

H0 ditolak. Kesimpulan penelitian ini 

yaitu terdapat hubungan pengetahuan 

dan dukungan keluarga dengan 

kepatuhan menjalani diet diabetes 

melitus di poliklinik RSUD Kota 

Tidore Kepulauan Provinsi Maluku 

Utara. 

5. Tingkat 

Pengetahuan dan 

Kepatuhan 

Tentang Diit 

Diabetes Mellitus 

pada Pasien 

Diabetes Mellitus 

di Puskesmas 

Sibela Kota 

Surakarta. 

(Insiyah dan 

Hastuti, 2016)  

- D: Deskripstif qualitative 

- S: Satu ahli gizi, satu dokter, 

satu perawat senior 

- V: Tingkat pengetahuan dan 

kepatuhan tentang diit 

Diabetes mellitus 

- I: Pedoman wawancara 

semiterstruktur, alat perekam 

suara, catatan lapangan. 

- A: Triangulasi sumber data 

Tingkat pengetahuan dan 

kepatuhan tentang diit DM pada pasien 

Diabetes Mellitus di Puskesmas Sibela 

Kota Surakarta masih sangat beragam, 

pasien memiliki pengetahuan tentang 

Diabetes mellitus yang tidak lengkap. 

Pasien telah mengenal tanda dan 

gejala, penyebab, penatalaksanaan, dan 

komplikasi tetapi tidak mengetahui 

jumlah diit dan tidak membuat 

perencanaan diit .Kepatuhan terhadap 

diit pasien juga masih rendah dengan 

sumber konsumsi makanan terbanyak 

dari karbohidrat > 65 %. 

Ketidakpatuhan bisa diakibatkan oleh 

keterbatasan pengetahuan akibat 

minimnya informasi dan keterbatasan 

pendidikan pasien dan masih 

rendahnya motivasi. Penyegaran 

kembali tentang diit DM, dukungan 

keluarga dan motivasi dari petugas 

kesehatan melalui komunikasi efektif 

petugas kesehatan, 

monitoring status gizi dan kebutuhan 

diit perlu dilakukan. 

6. Pengetahuan dan 

Motivasi 

Meningkatkan 

Kepatuhan Diet 

Pasien Diabetes 

Mellitus Tipe II. 

(Isnaini dan 

Saputra, 2017) 

- D: Deskriptif Analitik dan 

pendekatan Cross Sectional 

- S: Pasien DM tipe 2 

sebanyak 40 orang 

- V: 

Independen: Pengetahuan 

dan motivasi pasien DM tipe 

II 

Dependen:Kepatuhan diet 

pasien DM tipe II 

- I: Kuesioner dalam bentuk 

Sebagian besar pengetahuan 

responden adalah baik sebanyak 24 

responden (60%). Sebagian besar 

motivasi responden adalah tinggi 

sebanyak 22 responden (55%). 

Sebagian besar kepatuhan responden 

adalah patuh sebanyak 21 responden 

(52,5%). Responden dengan 

pengetahuan baik memiliki prosentase 

dua kali lebih banyak yang patuh 

terhadap diet dari pada responden yang 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

pernyataan-pernyataan yang 

berkaitan dengan 

pengetahuan, motivasi dan 

kepatuhan diet DM. 

- A: Analisa chi-square 

berpengetahuan kurang (RR: 2,1973, 

p<0,05). Responden dengan motivasi 

yang tinggi memiliki prosentase lima 

kali lebih banyak yang patuh terhadap 

diet dari pada responden yang 

memiliki motivasi rendah (RR: 5,7302, 

p<0,05) 

7. Self Management 

dengan Prilaku 

Diet Penderita 

Diabetes Mellitus 

di Puskesmas 

(Atika, Mudatsir 

dan Mutiawati, 

2016) 

- D: Quasi-experimental 

design 

- S: 60 responden yang dipilih 

secara purposive sampling 

- V: 

Independen: Self 

Management  

Dependen: Perilaku diet  

- I: Kuisioner prilaku diet dan 

lembar rencana aksi untuk 

mengetahui perubahan 

prilaku diet. 

- A: apabila P value ≤0,05 

maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Hasil penelitian bahwa adanya 

pengaruh self management terhadap 

prilaku diet penderita DM, terdapat 

perbedaan yang signifikan perilaku 

diet penderita DM kelompok 

intervensi sebelum dan sesudah 

diberikan pengetahuan self 

management ( p =0.01), adanya 

perbedaan antara kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol ( p=0.00) pada 

penderita DM tipe 2. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

self management bermanfaat bagi 

pasien DM tipe 2 untuk mengontrol 

dan mengelola penyakit DM yang 

dialami. 

8. Effect of 

Knowledge on 

Nutrition Diet 

Behavior With 

Attitude to 

Mediation 

Functional Foods 

For Diabetes 

Mellitus Patients 

in Surabaya 

(Susanti dan 

Tedjasuksmana, 

2012) 

- D: Cross Sectional 

- S: Penderita DM yang sudah 

menjalani diet minimal 1 

tahun terakhir dengan 

jumlah 100 responden 

- V: 

Independen (Variabel 

bebas): Pengetahuan (X) 

Variabel antara: Sikap pada 

makanan fungsional (Y1) 

Dependen (variable terikat): 

Perilaku diet (Y2) 

- I: Kuesioner 

 

- A: SEM (Structural 

Equation Modelling) 

analysis 

Research shows that people 

with diabetes nutrition knowledge 

affects attitudes to functional foods 

and indirectly affect dietary behavior.  

Kesimpulannya:  

1. Sikap pada makanan fungsional 

berpengaruh terhadap perilaku diet 

bagi penderita DM di Surabaya. 

2. Sikap pada makanan fungsional 

berpengaruh terhadap perilaku diet 

bagi penderita DM di Surabaya 

diterima.  

3. Pengetahuan gizi berpengaruh 

terhadap perilaku diet dengan mediasi 

sikap pada makanan fungsional bagi 

penderita DM di Surabaya diterima. 

9. The Association 

Between Patient-

Reported Self-

Management 

Behavior, 

Intermediate 

Clinical 

- D: Cross-sectional 

perspective 

- S: 340 patients with type 2 

diabetes of the KORA-A 

study (Cooperative Health 

Research in the Region of 

Augsburg) (1997/1998) 

A high level of SMB was weakly 

associated with a lower glycated 

hemoglobin A1c level (20.44% [24.8 

mmol/mol] [95% CI 20.88 to 0.00]), 

but not with low-density lipoprotein 

cholesterol, systolic blood pressure, or 

the presence of microalbuminuria, 
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No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Outcomes, and 

Mortality in 

Patients with Type 

2 Diabetes: 

Results From The 

Kora-A Study. 

(Laxy, 2014) 

- V: 

Independen: Patient-

reported self management 

behavior, intermediate 

clinical outcomes 

Dependen: Mortality in 

patients with type 2 diabetes 

- I: A comprehensive 

questionnaire incorpo- 

rating questions about 

received diabe- tes care and 

self-care behavior; an 

assessment of medication; 

and a physi- cal examination 

including blood and urine 

samples. 

- A: Tested by ANOVA for 

continuous variables, and by 

x2 tests for categori- cal 

variables 

peripheral arterial disease, or 

polyneuropathy. During a mean 

follow-up time of 11.6 years, 189 

patients died. SMB was a preventive 

factor for all-cause (hazard ratio 0.61 

[95% CI 0.40–0.91]) and 

cardiovascular mortality (0.65 [95% 

CI 0.41–1.03]). 

10. Identification of 

Barriers to 

Appropriate 

Dietary Behavior 

in Low-Income 

Patients with Type 

2 Diabetes 

Mellitus (Marcy, 

Britton dan 

Harrison, 2011) 

- D: Cross Sectional 

- S: 98 patients from 

Caucasian (43,9%) and 

African American (42,9%) 

- V: 

Independen: barriers to 

appropriate dietary behavior 

in an urban 

Dependen: Low-Income 

patients with type 2 DM 

- I:  
The subscales of food 

selection, importance of life 

challenges, and barrier. 

- A: Data analysis was 

conducted using SPSS for 

Windows version 14.0 (SPSS 

Ins., Chicago, IL, USA). The 

priori alpha was set at P≤ 

0.05 

In a low income, urban, 

predominantly African American and 

Causian diabetic population, cost of 

healthy food, stres-related 

inappropriate eating, and the 

temptation to eat unhealthy food were 

the most frequently reported barriers 

to healthy eating. 

Kata kunci pencarian: tingkat pengetahuan diet DM, self management dietary 

diabetes, tingkat stres menjalani diet DM, depressi in dietary.
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                   = Diteliti                       = Tidak diteliti 

Bagan 3.1 Kerangka konseptual hubungan tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita Diabetes 

mellitus (Setyorini, 2017).  

Anjuran diet DM 

berdasarkan 3J (Jadwal, 

Jenis, Jumlah) 

Pemahaman terhadap 

informasi 

Tingkat pengetahuan 

- Status glikemik 

terkontrol 

- Komplikasi minimal 

Diabetes Mellitus 

Pilar penatalaksanaan 

Sikap pasien 

Manajemen diri buruk 

Manajemen diri baik 

Timbul perasaan jenuh, 

bosan, dan kesulitan dalam 

mengikuti anjuran diet 

Stres 

Edukasi Terapi nutrisi medis Latihan fisik Farmakologis 

Manajemen diri DM: 

1. Diet 

2. Latihan fisik 

3. Medikasi 

4. Monitoring gula darah 

5. Perawatan kaki 

1. Diet 

- Status glikemik 

tidak terkontrol 

- komplikasi 
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Gambar di atas menjelaskan bahwa DM dapat dicegah komplikasinya 

dengan penatalaksanaan pasien secara tepat. Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (PERKENI, 2015) menjelaskan bahwa ada empat pilar 

penatalaksanaan pada penderita diabetes yaitu edukasi, terapi nutrisi medis, 

latihan jasmani atau fisik, dan  farmakologis. Edukasi dengan tujuan promosi 

hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan 

merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistic. 

Sehingga dengan pemberian edukasi dapat meningkatkan pengetahuan pasien 

DM. 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

manajemen diri DM adalah pengetahuan pasien tentang DM. Dengan tingkat 

pengetahuan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan perilaku manajemen 

diri yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pengaturan diet, latihan 

fisik, medikasi, memonitor gula darah secara mandiri, serta melakukan 

perawatan kaki.  

Pengobatan diabetes yang paling utama adalah mengubah gaya hidup 

terutama mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Penerapan diet 

merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan penatalaksanaan 

diabetes, akan tetapi sering kali menjadi kendala dalam pelayanan diabetes 

karena dibutuhkan kepatuhan dan motivasi dari pasien itu sendiri (Setyorini, 

2017).  

Anjuran diet DM yang harus dilakukan pasien DM adalah tepat jadwal, 

jenis, dan jumlah. Pasien dengan manajemen diri yang baik akan lebih berhati-

hati untuk menjaga kesehatannya dan berusaha untuk melakukan perilaku yang 
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dianjurkan seperti patuh untuk menjalankan diet diabetes. Sehingga dengan 

manajemen diri yang bagus diharapkan dapat mencapai hasil akhir yang 

maksimal, baik dalam mengontrol status glikemik dan mencegah serta 

meminimalkan terjadinya komplikasi akibat diabetes. Tetapi sebaliknya jika 

manajemen diri pasien DM buruk, maka dalam mengikuti anjuran pengaturan 

dan perencanaan pola makan yang harus tepat jumlah, jenis, dan jadwal dapat 

menimbulkan penderita diabetes merasa jenuh, bosan, dan merasa kesulitan 

dalam pengelolaannya. Hal ini jika terus berlanjut akan menyebabkan pasien 

merasa stres untuk mengikuti perencanaan diet yang dianjurkan dan bisa 

menyebabkan peningkatan kadar gula darah bahkan terjadinya komplikasi. 

 

3.2 Hipotesis 

1. H1: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM. 

2. H1: Ada hubungan antara self management diabetes dengan tingkat 

stres menjalani diet penderita DM. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan cara penyelesaian masalah melalui metode 

ilmiah. Pada bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel dan 

besar sampel, identifikasi variabel, definisi operasional, instrument, lokasi dan 

waktu, prosedur pengumpulan data, kerangka kerja, analisis data, etik penelitian, 

dan keterbatasan penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian cross 

sectional merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran 

atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada 

suatu saat. Variabel dinilai secara simultan pada satu saat, jadi tidak ada 

tindak lanjut (Nursalam, 2016).  

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hubungan antara variabel 

tingkat pengetahuan dan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM. 
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4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Pembagian populasi menurut Sastroasmoro dan Ismail (1995) 

dalam Nursalam (2016) meliputi:  

1. Populasi target 

Populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria 

sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian (Nursalam, 2016). 

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh pasien DM di 

wilayah Surabaya. 

2. Populasi terjangkau (Accessible Population) 

Populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria 

penelitian dan biasanya dapat dijangkau oleh peneliti dari 

kelompoknya (Nursalam, 2016). Populasi terjangkau pada penelitian 

ini adalah pasien DM terbanyak di Puskesmas wilayah Surabaya pada 

bulan Januari-Maret 2018 yaitu sebanyak 2.195 orang yang tersebar di 

Surabaya Timur (Puskesmas Klampis Ngasem= 353 orang), Surabaya 

Barat (Puskesmas Asemrowo= 367 orang), Surabaya Pusat 

(Puskesmas Kedungdoro= 135 orang), Surabaya Utara (Puskesmas 

Tanah Kalikedinding= 615 orang), Surabaya Selatan (Puskesmas 

Jagir= 725 orang). 
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4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

digunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). 

Kriteria sampel dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian 

dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 

2016). 

1) Lama menderita DM dalam rentang waktu <5 tahun 

2) Tidak menggunakan insulin injeksi 

3) Pasien DM usia rentang 35-55 tahun 

4) Status marital masih berkeluarga atau pasien yang tinggal 

dengan keluarganya 

5) Dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik 

2. Kriteria eksklusi: 

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai 

sebab yang bisa mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil 

(Nursalam, 2016). 

1) Responden menderita penyakit lain atau menderita komplikasi 

DM  
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4.2.3 Sampling 

Sampling merupakan proses untuk menentukan porsi dari populasi 

yang diteliti. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini 

menggunakan probability sampling yaitu bahwa setiap subjek dalam 

populasi mempunyai kesempatan untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai 

sampel (Nursalam, 2016). Metode yang digunakan untuk menentukan 

tempat penelitian adalah multistage sampling dengan jenis randomly 

selected, yaitu memilih salah satu Puskesmas di setiap wilayah Surabaya 

dengan DM terbanyak dari 63 Puskesmas. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan populasi penderita DM di masing-masing wilayah di 

Surabaya yang terdiri dari lima wilayah yaitu, Surabaya Barat, Surabaya 

Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Berikut 

adalah daftar 63 puskesmas di setiap wilayah di Surabaya. 

Tabel 4.1 Pembagian wilayah dan puskesmas di Surabaya 

No Wilayah Kecamatan Puskesmas Jumlah 

Puskesmas 

1. Surabaya 

Barat 

Sukomanunggal Tanjungsari   

 

 

12 

Simomulyo  

Tandes Manukan Kulon  

Balongsari  

Asemrowo Asemrowo  

Benowo Sememi  

Pakal Benowo  

Lakarsantri Jeruk 

Lidah Kulon  

Bangkingan  

Sambikerep Lontar  

Made  

2. Surabaya 

Pusat 

Genteng Peneleh  

 

 

 

8 

Ketabang 

Tegalsari Kedungdoro 

Dr. Soetomo 

Bubutan Tembok Dukuh 

Gundih 

Simokerto Tambakrejo 

Simolawang 
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No Wilayah Kecamatan Puskesmas Jumlah 

Puskesmas 

3. Surabaya 

Utara 

Pabean Cantikan Perak Timur  

 

 

 

 

 

13 

Semampir  Pegirian 

Sawah Pulo 

Sidotopo 

Wonokusumo 

Krembangan Krembangan Sel 

Dupak 

Morokrembangan 

Bulak Kenjeran 

Kenjeran Tanah Kali Kedinding 

Sidotopo Wetan 

Bulak Banteng 

Tambak Wedi 

4. Surabaya 

Timur 

Tambaksari Rangkah  

 

 

 

 

 

14 

Pacar Keling 

Gading 

Gubeng Pucangsewu 

Mojo 

Rungkut Kalirungkut 

Medokan Ayu 

Tenggilis Tenggilis 

Gunung Anyar Gunung Anyar 

Sukolilo Menur 

Klampis Ngasem 

Keputih 

Mulyorejo Mulyorejo 

Kalijudan 

5. Surabaya 

Selatan 

Sawahan Sawahan  

 

 

 

 

 

 

 

16 

Putat Jaya 

Banyu Urip 

 

Pakis 

Wonokromo Jagir 

Wonokromo 

Ngagelrejo 

Karang Pilang Kedurus 

Dukuh Pakis Dukuh Kupang 

Wiyung Wiyung 

Balas Klumprik 

Gayungan Gayungan 

Wonocolo Jemursari 

Sidosermo 

Siwalankerto 

Jambangan Kebonsari 

Total Puskesmas 63 
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Dalam mewakili populasi di tiap wilayah, peneliti memilih dan 

mengambil satu puskesmas dengan penderita DM terbanyak. Kemudian 

menentukan responden yang sesuai dengan kriteria. Berikut adalah daftar 

puskesmas tertinggi di setiap wilayah Surabaya yang terpilih dan menjadi 

tempat penelitian. 

Tabel 4.2 Daftar Puskesmas penelitian dengan DM tertinggi di setiap wilayah 

dari bulan Januari-Maret 2018 

No. Nama 

Puskesmas 

Kecamatan Wilayah Jumlah 

penderita DM 

Jumlah 

penderita 

sesuai kriteria 

inklusi 

1. Puskesmas 

Asemrowo 

Asemrowo Surabaya 

Barat 

367 53 

2. Puskesmas 

Kedungdoro 

Tegalsari Surabaya 

Pusat 

135 50 

3. Puskesmas Tanah 

Kalikedinding 

Kenjeran Surabaya 

Utara 

615 107 

4. Puskesmas 

Klampis Ngasem 

Sukolilo Surabaya 

Timur 

353 87 

5. Puskesmas Jagir Wonokromo Surabaya 

Selatan 

725 87 

Total jumlah pasien DM 2.195 orang 384 orang 

Setelah menentukan Puskesmas yang dijadikan sebagi tempat 

penelitian, kemudian menentukan jumlah responden klien DM yang 

masuk kriteria inklusi sejumlah 384 orang. Estimasi besaran sampel pada 

penelitian ini ditentukan berdasarkan Arikunto (2005) yang mengatakan 

bahwa “Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka 

mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah tersebut. Jika 

jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100-150 
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orang, dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan angket, 

maka sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya”. 

Sampel dari penelitian ini sebesar: 

 

 

 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi sesuai kriteria inklusi 

Setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut diketahui besar 

sampel minimal adalah 96 orang. Peneliti juga melakukan penghitungan 

untuk antisipasi adanya responden yang mengalami drop out yaitu 10% 

dari besar sampel yang dihitung. Jumlah 10% dari sampel adalah 9,6 atau 

dibulatkan 10, maka jumlah sampel menjadi 106 orang. Kriteria drop out 

ini untuk antisipasi bila data dari Puskesmas berbeda dengan data yang 

ditemukan di lapangan. Besar sampel yang digunakan peneliti sesuai 

menurut Fraenkel, Wallen dan Hyun (2006) yang menyatakan bahwa 

minimum sampel adalah 100 untuk studi deskriptif, 50 untuk studi 

korelasional, dan 30 perkelompok untuk studi kausal komparatif. 

Pengambilan sampel di setiap Puskesmas dilakukan dengan teknik 

Proportional Random Sampling. Pengambilan sampel secara proporsi 

dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah 

ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing 
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wilayah (Arikunto, 2006). Kemudian sampel diambil secara acak 

sederhana sesuai kriteria.  

Pembagian besar sampel untuk masing-masing Puskesmas dibagi 

dengan menggunakan rumus menurut (Sugiyono, 2010). 

 

Keterangan:  

n1  = Besar sampel tiap Puskesmas 

n    = Besar populasi penderita DM di setiap Puskesmas 

N   = Besar seluruh populasi penderita DM di kelima Puskesmas  

N1 = Besar sampel yang ditarik dari populasi 

1. Puskesmas Asemrowo 

 

2. Puskesmas Kedungdoro 

 

3. Puskesmas Tanah Kalikedinding 

 

4. Puskesmas Klampis Ngasem 

 

5. Puskesmas Jagir 

 

Setelah mendapatkan jumlah pasien di setiap Puskesmas 

selanjutnya peneliti melakukan pengambilan secara acak untuk 

menentukan responden yang diambil dari daftar pasien yang masuk dalam 

kriteria inklusi. 
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Bagan 4.1 Strategi sampling dan besar sampel 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Suatu kegiatan 

stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu dampak pada 

variabel dependen. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan 

diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel 

lain (Nursalam, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

tingkat pengetahuan diet dan self management diet diabetes. 

Surabaya= 63 Puskesmas 

5 Puskesmas tertinggi DM di 5 wilayah 

Surabaya 

Populasi px DM 3 bulan terakhir 

(Januari-Maret 2018) = 2.195 orang 

Random selected 

Random selected 

Populasi px DM sesuai kriteria 

inklusi = 384 orang 

Sample =  106 orang 
Proportional Random  

Sampling 

Puskesmas Jagir Puskesmas 

Klampis Ngasem 

 

Puskesmas Tanah 

Kalikedinding 

 

Puskesmas 

Asemrowo 

 

Puskesmas 

Kedungdoro 
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4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi 

variabel-variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dalam penelitian ini 

adalah tingkat stres menjalani diet DM. 

 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.3 Definisi operasional hubungan tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita 

Diabetes mellitus. 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Tingkat 

pengetahuan 

diet 

Pemahaman 

responden 

mengenai 

informasi 

diet DM 

berdasarkan 

ketepatan 

jadwal 

makan, jenis 

makanan, 

dan jumlah 

makanan 

yang 

dikonsumsi 

Menunjukkan 

tingkat 

pengetahuan diet 

DM pasien 

mengenai: 

1. Pengetahuan 

DM secara 

umum 

2. Ketepatan 

jadwal 

3. Ketepatan 

jenis 

4. Ketepatan 

jumlah 

makanan yang 

dikonsumsi 

 

Kuesioner Ordinal Jawaban dalam 

kuesioner yang benar 

diberi skor 1, dan 

jawaban yang salah 

diberi skor 0  

 

Diketahui dari hasil 

kuesioner dan 

diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan baik, 

bila>80% jawaban 

benar 

2. Pengetahuan 

sedang, bila 60-

80% jawaban 

benar 

3. Pengetahuan 

kurang <60% 

jawaban benar 

(Haskas, 2016) 

dan (Fitzgerald, 

2016) 

Independen 

Self 

Management 

Diabetes 

Perilaku 

yang 

dilakukan 

oleh 

penderita 

DM dalam 

pengaturan 

pola makan 

(diet) 

Sikap penderita 

dalam 

pengaturan diet 

yaitu: 

1. Mengenali 

kebutuhan 

jumlah kalori 

2. Memilih 

makanan sehat 

Kuesioner  Ordinal Skala Likert 

Pernyataan positif 

(favorable question) 

nilai: 

1= Tidak Pernah 

2= Kadang-kadang 

3= Sering 

4= Rutin 

Pernyataan negative  
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

berdasarkan 

ketepatan 

jadwal, 

jenis, dan 

jumlah 

makanan 

yang 

dikonsumsi.  

3. Mengatur 

jadwal atau 

perencanaan 

makan 

4. Mengatur 

tantangan 

perilaku diet 

(unfavorable question) 

nilai: 

4= Tidak Pernah 

3= Kadang-kadang 

2= Sering 

1= Rutin 

 

Skor diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. SMDB baik= skor 

49-64 

2. SMDB sedang= 

skor 32-48 

3. SMDD buruk= 

skor <32 

(Primanda, Kritpracha 

dan Thaniwattananon, 

2011) 

Dependen 

Tingkat stres 

menjalani 

diet 

Ungkapan 

perasaan 

ketidakmam

puan dalam 

mengatasi 

masalah 

kejenuhan, 

bosan, dan 

tertekan 

yang 

dirasakan 

pasien DM 

dalam 

menjalankan 

anjuran diet 

DM  

Tingkat stres 

penderita dalam 

pengaturan diet 

yang meliputi: 

1. Perasaan 

kesulitan dalam 

pengelolaan diet 

tepat jadwal, 

jenis, dan jumlah 

yang dianjurkan 

2. kesulitan yang 

dialami penderita 

karena adanya 

pembatasan 

makanan dan 

perubahan pola 

kebiasaan makan 

yang salah 

sebelum sakit 

Kuesioner  Ordinal Skala Likert 

Pernyataan positif 

(favorable question) 

nilai: 

4= Tidak Pernah 

3= Kadang-kadang 

2= Sering 

1= Selalu 

Pernyataan negative  

(unfavorable question) 

nilai: 

1= Tidak Pernah 

2= Kadang-kadang 

3= Sering 

4= Selalu 

 

Skor diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat stres 

berat= skor 54-72 

2. Tingkat stres 

sedang= skor 36-53 

3. Tingkat stres 

ringan= skor <36 

(Marcy, Britton dan 

Harrison, 2011) dan 

(Chin, Lai dan Chia, 

2017) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



60 

 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Jenis instrument penelitian ilmu keperawatan yang dapat digunakan 

diklasifikasikan menjadi lima bagian, yang meliputi pengukuran biofisiologis, 

observasi, wawancara, kuesioner, dan skala (Nursalam, 2016). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan instrument berupa kuesioner. 

Pengukuran dengan kuesioner ini peneliti mengumpulkan data secara formal 

kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang tertulis. Kuesioner yang 

digunakan yaitu Knowledge of Diabetic Diet Questionnaire (KDDQ), The 

Self-Management Dietary Behaviors Questionnaire (SMDBQ), dan Kuesioner 

tingkat stres menjalani diet. 

1. Knowledge of Diabetic Diet Questionnaire (KDDQ) 

Kuesioner tingkat pengetahuan diet DM digunakan untuk mengkaji 

tingkat pengetahuan penderita DM untuk patuh terhadap diet DM. 

Kuesioner tingkat pengetahuan diadopsi dari kuesioner yang dibuat oleh 

Fitzgerald (2016) dan Haskas (2016). Pemilihan pertanyaan kuesioner 

berdasarkan dengan data operasional dari penelitian ini. Kuesioner 

pengetahuan terdiri dari 15 pertanyaan dengan skor Benar (1) dan salah 

(0). Hasil penghitungan skor yang didapat pengetahuan dikatakan baik 

apabila didapatkan jawaban benar >80%, pengetahuan sedang bila 60-80% 

jawaban benar, dan pengetahuan kurang bila <60% jawaban benar. 

2. The Self-Management Dietary Behaviors Questionnaire (SMDBQ) 

The Self-Management Dietary Behaviors Questionnaire (SMDBQ) 

digunakan untuk mengkaji manajemen diri penderita DM terhadap 

pengelolaan diet DM. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang 
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dikembangkan oleh Primanda, Kritpracha dan Thaniwattananon pada 

tahun 2011. Kuesioner tersebut terdiri dari 33 pertanyaan yang telah teruji 

tingkat validitas dan reliabilitasnya. Tes reliable menggunakan Cronbach’s 

alpha coefficient dengan nilai 0,73. Sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti mengambil 16 pertanyaan disesuaikan dengan definisi operasional 

dari penelitian (13 pernyataan positif dan 3 pernyataan negative) yang 

terbagi dalam 4 dimensi yaitu sikap mengenali kebutuhan jumlah kalori (1-

item), pemilihan makanan sehat (7-item), pengaturan jadwal atau 

perencanaan makan (5-item), dan pengaturan tantangan perilaku diet (3-

item). Penilaian kuesioner ini yaitu dengan 4-skala likert (skor 1= Tidak 

Pernah, 2= Kadang-kadang, 3= Sering dan 4= Rutin) untuk favorable 

question sedangkan untuk unfavorable question (5, 10, dan 14) pemberian 

skor dengan cara sebaliknya.  

Total skor kuesioner ini yaitu dengan rentang dari 16 sampai 64, 

dimana semakin besar skor menandakan bahwa perilaku manajemen diet  

pasien sangat bagus. Penilaian kuesioner ini diklasifikasikan menjadi 3 

kategori yaitu, SMDB rendah (skor <32), SMDB sedang (skor 32-48), dan 

SMDB tinggi (skor 49-64).   

3. Kuesioner tingkat stres menjalani diet 

Kuesioner tingkat stres digunakan untuk mengkaji tingkat stres 

penderita DM dalam menjalani diet DM. Kuesioner ini diadopsi dari 

kuesioner yang dibuat oleh (Marcy, Britton dan Harrison, 2011) dan (Chin, 

Lai dan Chia, 2017). Kuesioner tingkat stres terdiri dari 18 pertanyaan 

dengan 4-skala likert (skor 4= Tidak Pernah, 3= Kadang-kadang, 2= 
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Sering dan 1= Selalu) untuk favorable question (6, 7, 16, dan 17) 

sedangkan untuk unfavorable question (skor 1= Tidak Pernah, 2= Kadang-

kadang, 3= Sering dan 4= Selalu).  

Total skor kuesioner ini yaitu dengan rentang dari 18 sampai 72, 

dimana semakin besar skor menandakan bahwa tingkat stres menjalani diet 

pasien sangat berat. Penilaian kuesioner ini diklasifikasikan menjadi 3 

kategori yaitu, tingkat stres berat (skor 54-72), tingkat stres sedang (skor 

36-53), dan tingkat stres ringan (skor <36). 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji validitas 

Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar valid dalam melakukan pengukuran apa yang diukur 

(Saryono, 2008). Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran 

serta untuk mengetahui apakah ada pertanyaan dalam kuesioner yang 

harus di buang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas 

pada kuesioner penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 April 2018 

diujikan pada 15 orang dan ada 3 pertanyaan yang tidak valid. Kemudian 

peneliti melakukan editing dan pengujian ulang ke 15 responden dan 

kesemua pertanyaan dinyatakan valid. Uji validitas ini menggunakan 

SPSS 21 dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach, dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan tingkat kepercayaan 

95% atau tingkat signifikansi 5%. Besar r tabel ditentukan sesuai jumlah 
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responden yang diuji dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) yaitu 0,4821. 

Item instrument dianggap valid atau relevan jika r hitung> r tabel yang 

telah ditentukan. 

1) Hasil uji validitas kuesioner tingkat pengetahuan diet DM 

Tabel 4.4 Uji validitas kuesioner tingkat pengetahuan diet DM 

No.Soal r hitung r tabel Keterangan 

1. 0,685 0,4821 Valid 

2. 0,945 0,4821 Valid 

3. 0,836 0,4821 Valid 

4. 0,945 0,4821 Valid 

5. 0,736 0,4821 Valid 

6. 0,696 0,4821 Valid 

7. 0,945 0,4821 Valid 

8. 0,942 0,4821 Valid 

9. 0,981 0,4821 Valid 

10. 0,981 0,4821 Valid 

11. 0,642 0,4821 Valid 

12. 0,620 0,4821 Valid 

13. 0,576 0,4821 Valid 

14. 0,561 0,4821 Valid 

15. 0,604 0,4821 Valid 

2) Hasil uji validitas kuesioner self management diet DM 

Tabel 4.5 Uji validitas kuesioner self management diet DM 

No.Soal r hitung r tabel Keterangan 

1. 0,932 0,4821 Valid 

2. 0,933 0,4821 Valid 

3. 0,909 0,4821 Valid 

4. 0,893 0,4821 Valid 

5. 0,789 0,4821 Valid 

6. 0,579 0,4821 Valid 

7. 0,550 0,4821 Valid 

8. 0,982 0,4821 Valid 

9. 0,942 0,4821 Valid 

10. 0,939 0,4821 Valid 

11. 0,933 0,4821 Valid 

12. 0,900 0,4821 Valid 

13. 0,866 0,4821 Valid 

14. 0,695 0,4821 Valid 

15. 0,635 0,4821 Valid 

16. 0,544 0,4821 Valid 
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3) Hasil uji validitas kuesioner tingkat stres menjalani diet 

Tabel 4.6 Uji validitas kuesioner tingkat stres menjalani diet 

No.Soal r hitung r tabel Keterangan 

1. 0,940 0,4821 Valid 

2. 0,950 0,4821 Valid 

3. 0,904 0,4821 Valid 

4. 0,918 0,4821 Valid 

5. 0,699 0,4821 Valid 

6. 0,897 0,4821 Valid 

7. 0,558 0,4821 Valid 

8. 0,778 0,4821 Valid 

9. 0,870 0,4821 Valid 

10. 0,702 0,4821 Valid 

11. 0,586 0,4821 Valid 

12. 0,691 0,4821 Valid 

13. 0,517 0,4821 Valid 

14. 0,608 0,4821 Valid 

15. 0,813 0,4821 Valid 

16. 0,529 0,4821 Valid 

17. 0,656 0,4821 Valid 

18. 0,722 0,4821 Valid 

2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Saryono, 2008). 

Alat pengukur dianggap reliable jika digunakan dua kali atau lebih untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasilnya relatif konsisten. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan metode Cronbach’s alpha 0 sampai 1, jika skala ini 

dikelompokkan dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Hidayat, 2010): 

1) Nilai Cronbach’s alpha 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai Cronbach’s alpha 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai Cronbach’s alpha 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai Cronbach’s alpha 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai Cronbach’s alpha 0,81 s.d 1,0 berarti sangat reliabel 
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Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji 

validitas. Hasil uji reliabilitas pada kuesioner tingkat pengetahuan 

menunjukkan bahwa Cronbach alpha sebesar 0,950, berarti pertanyaan 

pada kuesioner dinyatakan sangat reliabel. Hasil uji reliabilitas kedua pada 

kuesioner self management diet DM menunjukkan bahwa Cronbach alpha 

sebesar 0,968, berarti pertanyaan pada kuesioner dinyatakan sangat 

reliable. Hasil uji reliabilitas ketiga pada kuesioner tingkat stres menjalani 

diet juga menunjukkan bahwa Cronbach’s alpha sebesar 0,951, sehingga 

pertanyaan pada kuesioner tersebut dinyatakan sangat reliabel. 

 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Surabaya Timur (Puskesmas Klampis 

Ngasem), Surabaya Barat (Puskesmas Asemrowo), Surabaya Pusat 

(Puskesmas Kedungdoro), Surabaya Utara (Puskesmas Tanah Kalikedinding), 

Surabaya Selatan (Puskesmas Jagir). Penelitian ini telah dilaksanakan selama 

12 hari pada tanggal 3-14 Juli 2018. 

 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan pada subyek 

dan proses pengumpulan karakteristik dari subyek yang diperlukan dalam 

penelitian. Langkah-langkah dalam pengumpulan data bergantung pada 

rancangan penelitian dan teknik instrument yang diinginkan  (Burns dan 

Grooe, 1999 dalam Nursalam, 2016). 
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Prosedur dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap persiapan 

1) Peneliti mengurus surat ijin permohonan survey data awal di 

Sekertariat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Peneliti 

mendapatkan surat ijin untuk kemudian melakukan survey data ke 

lima puskesmas dengan DM terbanyak di lima wilayah Surabaya. 

2) Peneliti telah mendapatkan data responden bulan Januari-Maret 2018 

dari lima wilayah Surabaya yaitu dari Surabaya Timur (Puskesmas 

Klampis Ngasem), Surabaya Barat (Puskesmas Asemrowo), Surabaya 

Pusat (Puskesmas Kedungdoro), Surabaya Utara (Puskesmas Tanah 

Kalikedinding), Surabaya Selatan (Puskesmas Jagir). 

3) Selanjutnya, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa wawancara 

terstruktur kepada 10 responden dari Puskesmas Jagir, Puskesmas 

Kedungdoro, dan Puskesmas Asemrowo pada tanggal 24-25 April 

2018. 

4) Data populasi penelitian yang telah diketahui dari lima puskesmas 

kemudian di data ulang berdasarkan perhitungan sampel dan 

disesuaikan dengan kriteria inklusi penelitian yang telah ditentukan 

untuk dijadikan sebagai calon responden penelitian. 

5) Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan ujian 

proposal dan uji etik. Penelitian ini sebelumnya sudah melewati tahap 

uji etik sehingga sudah dinyatakan layak etik dan penelitian. 
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6) Selanjutnya peneliti mempersiapkan instrument penelitian berupa 

kuesioner yang terdiri dari kuesioner identitas responden, kuesioner 

tingkat pengetahuan diet, kuesioner self management diet, dan 

kuesioner tingkat stres menjalani diet. Kuesioner tersebut telah 

melalui tahap uji validitas dan uji reliabilitas sehingga layak untuk 

dipakai dalam penelitian. 

7) Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga telah melakukan 

permohonan ijin penelitian ke bagian Akademik Fakultas 

Keperawatan, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk 

mendapatkan surat tembusan yang akan ditujukan kepada Kepala 

Puskesmas dari Puskesmas yang terpilih sebagai tempat penelitian. 

8) Selanjutnya peneliti membentuk tim untuk membantu dalam 

penyebaran kuesioner dan pendampingan dalam melakukan 

pengambilan data. 

2. Tahap pelaksanaan 

1) Setelah melakukan pemilihan responden dari daftar pasien yang telah 

diberikan oleh puskesmas, peneliti selanjutnya melakukan penelitian 

secara door to door dengan cara memperkenalkan diri kepada 

responden, melakukan informed consent sebagai persetujuan menjadi 

responden penelitian, menjelaskan manfaat dan tujuan serta 

menjelaskan bahwa responden hanya diharuskan untuk mengisi 

kuesioner sehingga tidak ada bahaya yang mungkin ada dari penelitian 

kepada responden. 
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2) Calon responden diberikan hak kebebasan untuk ikut berpartisipasi 

atau menolak dalam penelitian. 

3) Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengukuran tingkat pengetahuan diet, self management diet, dan 

tingkat stres menjalani diet pasien DM. pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti ini melalui pengisian kuesioner oleh responden 

dengan di dampingi oleh peneliti dan tim, karena tidak menutup 

kemungkinan peneliti harus membantu menjelaskan saat klien 

mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan. 

4) Setelah kuesioner penelitian diisi oleh responden, maka peneliti 

memberikan insentif berupa souvenir sebagai tanda terima kasih dan 

apresiasi dari peneliti. 

5) Setelah dilakukan pengumpulan data dari kuesioner dalam batas 

waktu yang telah ditentukan, peneliti melakukan analisis data dan 

menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukannya. 
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4.9 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka kerja hubungan tingkat pengetahuan dan self management 

diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita Diabetes mellitus 

 

 

Populasi 

Klien DM yang terdata di lima Puskesmas dengan DM tertinggi di setiap wilayah Surabaya 

pada bulan Januari-Maret 2018 (Puskesmas Asemrowo, Puskesmas Kedungdoro, Puskesmas 

Tanah Kalikedinding, Puskesmas Klampis Ngasem, dan Puskesmas Jagir) 

N= 2.195 orang  

Laporan Hasil Penelitian 

Analisis data 

Menggunakan uji korelasi 

rank spearmen dengan 

derajat kemaknaan α = 

0,05 

Pengumpulan Data 

Kuesioner 

Screening kriteria inklusi dan 

eksklusi 

Sampling 

Proportional Random 

Sampling 

Sampel 

n = 106 orang 

 

Populasi Terjangkau 

Klien DM yang terdata di lima Puskesmas dengan DM tertinggi di setiap wilayah Surabaya 

pada bulan Januari-Maret 2018 yang memenuhi kriteria inklusi  

N= 384 orang  

Puskesmas Jagir Puskesmas 

Klampis Ngasem 

 

Puskesmas Tanah 

Kalikedinding 

 

Puskesmas 

Asemrowo 

 

Puskesmas 

Kedungdoro 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Tingkat pengetahuan dan self 

management 

Variabel Dependen 

Tingkat stres menjalani 

diet 
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4.10 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang digunakan secara 

sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti mengolah data 

yang terkumpul dan melakukan penilaian pada kuesioner dengan memberikan 

nilai pada masing-masing pertanyaan.  

1. Analisis univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan setiap variabel 

yang akan diteliti. Pendeskripsian tersebut dapat dilihat pada gambaran 

distribusi frekuensi dari variabel independen (tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes) dan variabel dependen (tingkat stres menjalani diet 

DM), masing-masing variabel ditampilkan dalam bentuk frekuensi. 

2. Analisis multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk melihat kemungkinan adanya 

hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Analisis multivariat ini menggunakan uji korelasi rank 

spearmen dengan tingkat kemaknaan p < 0.05 artinya ada hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, maka H1 diterima. Tetapi 

apabila p > 0.05 maka H1 ditolak. Korelasi Spearmen digunakan pada data 

yang berskala ordinal semuanya atau sebagian data adalah ordinal. Data 

ordinal yaitu data yang mempunyai urutan atau rangking (Sukoco dan 

Soebandhi, 2012). 

Kekuatan hubungan antar variabel ditunjukkan melalui nilai 

korelasi. Berikut adalah tabel nilai korelasi beserta makna nilai tersebut: 
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Tabel 4.7 Makna Nilai Korelasi Spearman 

Nilai Makna 

0,00-0,19 Sangat rendah/ sangat lemah 

0,20-0,39 Rendah/ lemah 

0,40-0,59 Sedang 

0,60-0,79 Tinggi, kuat 

0,80-1,00 Sangat tinggi/ sangat kuat 

Sumber: (Sukoco dan Soebandhi, 2012) 

 

4.11 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lolos kaji etik dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan mendapatkan 

persetujuan protokol penelitian dengan nomer 973:KEPK, sehingga etika 

penelitian harus dijunjung tinggi kepada responden dengan cara sebagai 

berikut (KEPPKN, 2017): 

1. Penelitian tidak boleh menimbulkan bahaya bagi subjek, bahkan subjek 

tidak boleh merasakan stres. 

2. Penyamaran atau penipuan harus ditinggalkan dalam proses penelitian, 

tidak dibenarkan seorang peneliti berbohong kepada subjek penelitiannya. 

3. Keikutsertaan dalam penelitian harus dilakukan secara sukarela, maka dari 

itu subjek harus memberikan informed consent mereka untuk bisa ikut 

serta dalam penelitian. 

4. Peneliti harus memberitahukan identitasnya pada subjek secara penuh. 

5. Anonymity atau kerahasiaan subjek harus dijaga kecuali secara sukarela 

dan menghendaki untuk identitasnya diketahui oleh umum. Secara aktif 

berupaya menutupi segala unsur yang mengindikasikan identitas subjek 

pada catatan penelitian. 
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6. Manfaat dari penelitian harus lebih besar dari risiko yang dihadapi. Perlu 

juga diperhatikan beberapa hal yang lebih spesifik sebagai berikut: kajian 

dari protocol yang komprehensif (termasuk kajian ilmiah, financial, 

konflik kepentingan, dan etik). 

1) Interaksi yang etis antara peneliti dan subjeknya. 

2) Pengawasan keamanan (dan risiko yang pantas) secara lanjut 

sepanjang proses penelitian. 

3) Peningkatan kualitas dari aktivitas kegiatan penelitian. 

Disamping itu, beberapa prinsip yang juga harus diperhatikan adalah: 

1) Keterbukaan: seluruh data yang terkait harus dipublikasikan. 

2) Akses dan koreksi individu: subjek penelitian sebisa mungkin 

mengakses data yang terkumpul tentang mereka yang berkaitan 

dengan kesehatan. 

3) Pengumpulan data yang relevan dan dibatasi: data pribadi harus 

dikumpulkan hanya untuk tujuan yang spesifik dan sah. 

4) Ada pembatasan: informasi hanya boleh digunakan untuk tujuan 

spesifik pada saat pengumpulan. 

5) Pembatasan pembukaan rahasia dan keamanan: data pribadi tidak 

dapat dipublikasikan kepada umum tanpa persetujuan dari subjek 

pemilik data. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



73 

 

 

4.12 Keterbatasan Penelitian 

Dalam aspek keterbatasan ini dijelaskan mengenai hambatan atau 

keterbatasan penelitian, antara lain: 

1. Jumlah soal kuesioner yang banyak, sehingga memungkinkan responden 

tidak membaca dengan seksama yang dimaksudkan dalam isi kuesioner 

sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian data. 

2. Tidak dilakukan pengontrolan variabel perancu seperti screening tingkat 

pendidikan dan jenis kelamin responden yang akan diteliti. Sehingga 

membuat hasil penelitian belum maksimal. 

3. Beberapa responden yang kurang kooperatif dalam penelitian, yang 

mengakibatkan instrument penelitian yaitu kuesioner tidak sepenuhnya 

berjalan secara baik dimana kuesioner yang seharusnya diisi oleh 

responden berubah menjadi wawancara terstruktur yang mengakibatkan 

ketidakmurnian penelitian kuantitatif, hal ini terjadi pada responden yang 

memiliki gangguan penurunan penglihatan dan responden dengan tingkat 

pendidikan rendah. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: 1) 

Gambaran umum lokasi penelitian; 2) Karakteristik demografi responden, yaitu 

jenis kelamin; usia; status pernikahan; tingkat pendidikan; pekerjaan; lama 

menderita DM; dan obat yang dikonsumsi oleh responden. 3) Data khusus 

mengenai variabel yang diukur yaitu meliputi tingkat pengetahuan diet DM, self 

management diet DM, dan tingkat stres menjalani diet DM. Selanjutnya dilakukan 

pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, dalam mendeskripsikan masing-

masing variabel yang diteliti, peneliti menggunakan analisis univariat dan 

multivariat. Analisis univariat menggambarkan tipe distribusi frekuensi dan 

prosentase, sedangkan analisis multivariat menggunakan rank spearman dan 

diinterprestasikan dengan memperhatikan nilai koefisien korelasi dan tingkat 

signifikan serta nilai kemaknaan p < 0.05 untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet DM dan hubungan antara 

self management dengan tingkat stres menjalani diet DM. Penelitian ini telah 

dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 3-14 Juli 2018. Data diperoleh melalui 

pengisian kuesioner yang telah disusun pada 106 responden penelitian yang 

tersebar di 5 wilayah Surabaya yaitu di wilayah Puskesmas Asemrowo, 

Puskesmas Kedungdoro, Puskesmas Tanah Kalikedinding, Puskesmas Klampis 

Ngasem, dan Puskesmas Jagir, Surabaya. 
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5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1  Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 5 wilayah Surabaya yaitu di wilayah  

Puskesmas Asemrowo, Puskesmas Kedungdoro, Puskesmas Tanah 

Kalikedinding, Puskesmas Klampis Ngasem, dan Puskesmas Jagir, Surabaya. 

Puskesmas ini dipilih karena merupakan Puskesmas dengan jumlah DM 

tertinggi di Surabaya pada tahun 2017. Berdasarkan hasil survei data awal 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23-25 April 2018, diketahui 

penderita DM sebanyak 2.195 orang dari bulan Januari sampai Maret 2018. 

Jumlah ini tersebar di Surabaya Timur (Puskesmas Klampis Ngasem= 353 

orang), Surabaya Barat (Puskesmas Asemrowo= 367 orang), Surabaya Pusat 

(Puskesmas Kedungdoro= 135 orang), Surabaya Utara (Puskesmas Tanah 

Kalikedinding= 615 orang), dan Surabaya Selatan (Puskesmas Jagir= 725 

orang). Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan guna mengurangi komplikasi 

penyakit DM yaitu dengan membuat program Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui optimalisasi Pembinaan Terpadu 

(Posbindu) dan Skreening kesehatan Usia Lanjut. 

1. Puskesmas Asemrowo 

Puskesmas Asemrowo merupakan pusat kesehatan masyarakat 

yang berada di tingkat kecamatan, berdiri pada tahun 1987. Puskesmas 

Asemrowo terletak di Jl. Asem Raya No. 8, Asemrowo, Surabaya. 

Puskesmas Asemrowo merupakan tipe Puskesmas non rawat inap. 

Puskesmas Asemrowo memiliki fasilitas pelayanan diantaranya: rawat 

jalan, pelayanan sore, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) atau KB (Keluarga 
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Berencana), poli gigi, pemeriksaan Gizi dan Balita, pelayanan 

laboratorium, klinik sanitasi, pelayanan paliatif, dan pelayanan psikologi. 

Pelayanan dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu dimulai pukul 

08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Program unggulan Puskesmas ini 

adalah Puskesmas sore.  

2. Puskesmas Kedungdoro 

Puskesmas Kedungdoro terletak di Jl. Kaliasin Gang Pompa No. 

79-81, Tegalsari, Surabaya. Puskesmas Kedungdoro merupakan tipe 

Puskesmas perkotaan non rawat inap. Program pelayanan unggulan 

Puskesmas Kedungdoro adalah Puskesmas sore dan posyandu remaja. Jam 

pelayanan pasien di Puskesmas Kedungdoro yaitu mulai hari Senin-Jumat 

(07.30-17.30 WIB) dan Sabtu (07.30-13.00 WIB). Batas wilayah 

Puskesmas yaitu Batas Utara (Kecamatan Genteng), Batas Timur 

(Kecamatan Gubeng), Batas Selatan (Kecamatan Wonokromo), dan Batas 

Barat (Kecamatan Sawahan). 

Wilayah kerja seluas 162 km
2
, yang mencakup wilayah Kelurahan 

Kedungdoro dan Kelurahan Tegalsari. Jumlah penduduk di wilayah kerja 

Puskesmas Kedungdoro yaitu sebanyak 41.515 orang yang terdiri dari 

20.483 penduduk laki-laki dan 21.032 penduduk perempuan. Jumlah 

Kepala Keluarga (KK) di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro yaitu 

sebanyak 13.887 KK. 
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3. Puskesmas Tanah Kalikedinding 

Puskesmas Tanah Kalikedinding terletak di Jalan Kedung Cowek 

No. 226, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Puskesmas ini berdiri pada 

tahun 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1977. Puskesmas Tanas 

Kalikedinding merupakan puskesmas perawatan dan puskesmas ISO. Jam 

pelayanan pasien di Puskesmas Tanah Kalikedinding terdiri dari jam buka 

pagi (07.30-13.00 WIB), sore (14.30-17.30 WIB) dan pelayanan 

persalinan (24 jam) dengan rawat inap. Wilayah kerja Puskesmas Tanah 

Kalikedinding terdiri dari 1 kelurahan, Kelurahan Sidotopo, yang 

membawahi 12 RW dan 142 RT dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara (Kelurahan Tambak Wedi dan Kelurahan Kedung Cowek), 

Sebelah Selatan (Kelurahan Bulak), Sebelah Barat (Kelurahan Sidotopo 

Wetan), dan Sebelah Timur (Kelurahan Sidotopo).  

Sarana dan prasarana Puskesmas Tanah Kalikedinding terdiri atas 

satu buah pustu (Puskesmas Pembantu), 50 buah posyandu balita, 3 buah 

posyandu lansia, dan satu pos kesehatan kelurahan. Pelayanan unggulan di 

Puskesmas sore, Puskesmas UGD, Puskesmas rawat inap, spesialis anak, 

dan spesialis kandungan. 

Luas wilayah kerja Puskesmas Tanah Kalikedinding adalah 241,88 

Ha dan seluruhnya termasuk dalam wilayah dataran rendah. Jumlah 

penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kalikedinding yaitu 

sebanyak 58.250 orang yang terdiri dari 29.678 penduduk laki-laki dan 

28.572 penduduk perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di wilayah 

kerja Puskesmas Tanah Kalikedinding yaitu sebanyak 14.238 KK dengan 
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jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1138 KK. Diketahui bahwa 

penderita DM di wilayah Puskesmas Tanah Kalikedinding tergolong 

cukup tinggi. Tercatat dalam periode bulan Januari sampai dengan Maret 

tahun 2018 sebanyak 615 orang menderita penyakit DM. 

4. Puskesmas Klampis Ngasem 

Puskesmas Klampis Ngasem terletak di Jl. Arief Rahman Hakim 

No. 99B, Sukolilo, Surabaya. Puskesmas ini berdiri sejak tahun 1993 dan 

merupakan tipe Puskesmas rawat jalan. Puskesmas ini berada dibawah 

pimpinan Dr. Bambang Sulistyo. Jam pelayanan pasien di Puskesmas 

Klampis Ngasem yaitu Senin-Kamis (07.30-14.30 WIB), Jumat (07.30-

11.30 WIB), dan Sabtu (07.30-13.00 WIB). 

Wilayah program kerja Puskesmas Klampis Ngasem meliputi 

Kelurahan Klampis Ngasem dan Kelurahan Gebang Putih. Sasaran 

program Puskesmas meliputi masyarakan umum, sekolah dan institusi. 

5. Puskesmas Jagir 

Puskesmas Jagir terletak di Jl. Bendul Merisi No. 1, Wonokromo, 

Surabaya. Puskesmas ini berdiri sejak tahun 1960. Setelah berpuluh-puluh 

tahun beroperasi, Puskesmas Jagir sekarang merupakan salah satu 

Puskesmas Pusat. Puskesmas Jagir merupakan tipe Puskesmas rawat jalan 

dan rawat inap. Jam pelayanan pasien di Puskesmas Jagir untuk rawat 

jalan yaitu Senin-Kamis (07.30-14.30 WIB), Jumat (07.30-11.30 WIB), 

dan Sabtu (07.30-13.00 WIB) sedangkan rawat inap umum, persalinan dan 

BBLR yaitu setiap hari (24 jam). 
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Luas wilayah kerja Puskesmas Jagir 3,84 km
2
, yang terdiri dari tiga 

Kelurahan yaitu Kelurahan Jagir, Kelurahan Darmo, dan Kelurahan 

Sawungguling. Puskesmas Jagir mempunyai Puskesmas Pembantu yang 

berada di Kelurahan Jagir yaitu Puskesmas Sawunggaling. Jumlah 

penduduk di wilayah kerja Puskesmas Jagir yaitu sebanyak 22.491 orang 

yang terdiri dari 11.345 penduduk laki-laki dan 11.146 penduduk 

perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di wilayah kerja Puskesmas 

Tanah Kalikedinding yaitu sebanyak 14.238 KK dengan jumlah kepala 

keluarga miskin sebanyak 1138 KK. 

Puskesmas Jagir memiliki dua jenis pelayanan yakni, pelayanan di 

dalam gedung dan pelayanan di luar gedung. Jenis pelayanan di dalam 

gedung diantaranya unit pengobatan umum, unit pengobatan gigi, unit 

kesehatan ibu dan anak, unit pelayanan konsultasi, unit pelayanan 

penunjang, rawat inap, dan Unit Gawat Darurat (UGD). Jenis pelayanan di 

luar gedung diantaranya Posyandu (balita, remaja, dan lansia), Posbindu 

(Pos Pembinaan Terpadu), Puskel (Puskesmas Keliling), Poskeskel (Pos 

Kesehatan Kelurahan), UKS (Unit Kesehatan Sekolah), Puskesmas 

Pembantu, Perawatan kesehatan masyarakat, STBM (Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat), Kegiatan penyuluhan, mobile klinik VCT 

(Voluntary Counselling and Testing) dan IMS (Infeksi Menular Seksual), 

dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).   

Puskesmas Jagir memiliki program unggulan, diantaranya 

puskesmas corner yang terletak di Darmo Trade Center, rawat inap 

BBLR, laboratorium teknik gigi, Program Terapi Rumatan Metadon 
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(PRTM). Berdasarkan data tercatat bahwa penyakit DM masuk dalam 

daftar 10 penyakit dengan jumlah penderita terbanyak di Puskesmas Jagir 

pada tahun 2016 dengan jumlah 716 penderita. Pada tahun 2018 jumlah 

penderita DM meningkat menjadi 725 orang. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Penelitian ini melibatkan 106 orang responden sebagai sampel 

penelitian. Berikut karakteristik responden secara umum menurut 1) Jenis 

kelamin; 2) Usia; 3) Status pernikahan; 4) Tingkat pendidikan; 5) 

Pekerjaan; 6) Lama menderita DM; dan 7) Obat yang dikonsumsi oleh 

responden. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden hubungan tingkat 

pengetahuan dan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM di Surabaya pada bulan Juli 2018 

No Karakteristik Demografi Responden Kategori f % 

1. Jenis kelamin Laki-laki 17 16 

Perempuan 89 84 

2. Usia 26-35 tahun 1 0,9 

36-45 tahun 9 8,5 

46-65 tahun 96 90,6 

3. Status pernikahan Menikah 94 88,7 

Janda/ duda 12 11,3 

4. Tingkat pendidikan Tidak sekolah 14 13,2 

Pendidikan dasar 63 59,4 

Pendidikan menengah 26 24,5 

Pendidikan tinggi 3 2,8 

5. Pekerjaan Ibu rumah tangga 74 69,8 

Tidak bekerja 3 2,8 

wiraswasta 12 11,3 

Driver 2 1,9 

Pegawai swasta 12 11,3 

PNS 3 2,8 

6. Lama menderita DM <1 tahun 15 14,2 

1-2 tahun 26 24,5 

3-5 tahun 65 61,3 

7. Obat yang dikonsumsi Tidak ada 5 4,7 

Gliben 15 14,2 

Glimepirid 5 4,7 

Metformin 20 18,9 

Glukopax 1 0,9 
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No Karakteristik Demografi Responden Kategori f % 

Gliben, Metformin 44 41,5 

Glimepirid, Glukopax 1 0,9 

Glimepirid, Akarbose 1 0,9 

Plonix, Glimepirid 1 0,9 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas mengenai karakteristik demografi 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 89 (84%) responden, dengan kelompok 

rentang usia terbanyak pada usia 46-65 tahun yaitu sebanyak 96 (90,6%) 

responden dan distribusi status pernikahan responden memiliki status 

menikah, yaitu sebanyak 94 (88,7%) responden. Berdasarkan data di atas 

tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu pendidikan dasar sebanyak 

63 (59,4%) responden. Responden sebagian besar merupakan ibu rumah 

tangga yaitu sebanyak 74 (69,8%) responden, sedangkan lamanya 

responden menderita DM hasil terbanyak menunjukkan sebanyak 65 

(61,3%) responden telah menderita DM selama 3-5 tahun dan mengenai 

jenis obat yang dikonsumsi oleh responden, distribusi terbanyak pada jenis 

obat Gliben, Metformin yaitu sebanyak 44 (41,5%) responden. 

5.1.3 Hubungan tingkat pengetahuan dan self management diabetes 

dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM  

Pada bagian ini akan disajikan data dalam bentuk tabel yang 

menjelaskan mengenai pola hubungan antar variabel yaitu hubungan 

tingkat pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM dan 

hubungan self management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet 

penderita DM.  
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1. Hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet 

penderita DM  

Tabel 5.2 Hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM di Surabaya pada bulan Juli 2018 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tingkat Stres menjalani Diet 
Total 

Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Kurang 

Sedang 

Baik 

31 

44 

5 

29,2 

41,5 

4,7 

14 

6 

3 

13,2 

5,7 

2,8 

3 

0 

0 

2,8 

0 

0 

48 

50 

8 

45,3 

47,2 

7,5 

Total 80 75,5 23 21,7 3 2,8 106 100 

Spearman p = 0,049 

Nilai korelasi= -0,192 

Berdasarkan tabel 5.2 hasil analisis didapatkan koefisien 

proporsi (p) sebesar 0,049. Dengan demikian p = 0,049 adalah lebih 

kecil dibandingkan dengan taraf  = 0,05. Hal ini diartikan bahwa 

hipotesis (H1) diterima yaitu ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan tingkat stres dalam menjalani diet DM. Tingkat 

hubungan antar kedua variabel tersebut sebesar -0,192 yang artinya 

bahwa ada hubungan negative (-), dimana semakin baik tingkat 

pengetahuan diet maka akan ringan juga tingkat stres untuk menjalani 

diet penderita DM. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi 

terbanyak pada responden dengan tingkat pengetahuan yang sedang 

sebagian besar memiliki tingkat stres ringan untuk menjalani diet DM, 

yaitu 44 (41,5%) responden. Hal ini dikarenakan banyak faktor lain 

seperti tingkat pendidikan, dukungan keluarga dan juga koping 

negative dari penderita DM. 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa sebagian besar 

penderita DM di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan sedang 

terkait diet DM yang dianjurkan yaitu sebanyak 50 (47,2%) 
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responden. Tingkat pengetahuan yang sedang, salah satunya 

disebabkan karena tingkat pendidikan 63 dari 106 responden memiliki 

tingkat pendidikan kategori dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut menerima 

informasi. Sehingga umumnya memiliki pemahaman yang baik 

tentang pentingnya perilaku perawatan diri dan memiliki keterampilan 

manajemen diri untuk menggunakan informasi peduli diabetes yang 

diperoleh melalui berbagai media dibandingkan dengan tingkat 

pendidikan rendah.  

Ditinjau dari ketiga domain pada pengetahuan diet tepat 3J 

(Jadwal, Jenis, dan Jumlah) menunjukkan hasil bahwa tiap domain 

memiliki total skor yang berbeda. Domain tepat jumlah total skor 

sebesar 51, domain tepat jadwal total skor sebesar 54, dan domain 

tepat jenis total skor sebesar 81. Sehingga pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan penderita DM mengenai diet tepat 

jenis lebih baik daripada tepat jadwal dan tepat jumlah. 

Berdasarkan tabel 5.2 di atas didapatkan bahwa sebagian besar 

penderita DM di Surabaya memiliki tingkat stres ringan dalam 

menjalani diet penderita DM yang dianjurkan yaitu sebanyak 88 

(75,5%) responden. Stres yang ringan pada penderita DM tersebut 

bisa dikarenakan faktor dukungan dari keluarga. Adapun dukungan 

yang positif kepada penderita akan dapat membantu keberhasilan 

penderita diabetes dalam mematuhi diet yang dianjurkan, misalnya 

membantu penderita dalam memodifikasi menu sehari-hari sehingga 
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tidak membuat penderita merasa jenuh dan terbebani dalam 

melaksanakan diet DM. 

2. Hubungan self management diabetes dengan tingkat stres menjalani 

diet penderita DM 

Tabel 5.3 Hubungan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM di Surabaya pada bulan Juli 2018 

Self 

Management 

Tingkat Stres menjalani Diet 
Total 

Ringan Sedang Berat 

f % f % f % f % 

Buruk 

Sedang 

Baik 

0 

54 

26 

0 

50,9 

24,5 

0 

22 

1 

0 

20,8 

0,9 

2 

1 

0 

1,9 

0,9 

0 

2 

77 

27 

1,9 

72,6 

25,5 

Total 80 75,5 23 21,7 3 2,8 106 100 

Spearman p = 0,000 

Nilai korelasi= -0,341 

Berdasarkan tabel 5.3 hasil analisis didapatkan koefisien 

proporsi (p) sebesar 0,000. Dengan demikian p = 0,000 adalah lebih 

kecil dibandingkan dengan taraf  = 0,05. Hal ini diartikan bahwa 

hipotesis (H1) diterima yaitu ada hubungan antara self management 

diabetes dengan tingkat stres dalam menjalani diet DM. Tingkat 

hubungan antar kedua variabel tersebut sebesar -0,341 yang artinya 

bahwa ada hubungan negative (-), dimana semakin baik self 

management diet maka akan ringan juga tingkat stres untuk menjalani 

diet penderita DM. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi 

terbanyak pada responden dengan self management yang sedang 

memiliki tingkat stres ringan yaitu sebanyak 54 (50,9%) responden.  

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa sebagian besar 

penderita DM di Surabaya memiliki tingkat self management diabetes 

sedang terkait diet DM yang dianjurkan yaitu sebanyak 77 (72,6%) 

responden. Self management diabetes sedang bisa dipengaruhi karena 
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beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan 

diabetes, dukungan sosial, dan pengaruh situasional.  

Ditinjau dari keempat domain pada self management diabetes 

yaitu mengenali kebutuhan jumlah kalori, memilih makanan sehat, 

mengatur jadwal atau perencanaan makan, dan mengatur tantangan 

perilaku diet menunjukkan hasil bahwa tiap domain memiliki total 

skor yang berbeda. Domain mengenali kebutuhan jumlah kalori total 

skor sebesar 48,03%, domain memilih makanan sehat total skor 

sebesar 68,93%, dan domain mengatur jadwal atau perencanaan 

makan total skor sebesar 70,13%, serta  mengatur tantangan perilaku 

diet total skor sebesar 63,82%. Sehingga pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa self management diabetes penderita DM 

mengenai pengaturan jadwal atau perencanaan makan lebih baik 

daripada domain yang lainnya. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat stres menjalani 

diet penderita DM 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

tingkat stres menjalani diet penderita DM di Surabaya. Tingkat 

pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet memiliki hubungan (-). 

Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin 

rendah tingkat stres pada penderita DM dalam menjalani diet, dan 
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sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan semakin tinggi tingkat 

stres pada penderita DM dalam menjalani diet. 

Penderita DM memiliki tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, 

yang berkaitan dengan treatment yang harus dijalani untuk mencegah 

terjadinya komplikasi serius. Stres yang dialami penderita berkaitan 

dengan treatment yang harus dijalani seperti diet atau pengaturan makan, 

kontrol gula darah, konsumsi obat, olahraga dan lain-lain yang harus 

dilakukan sepanjang hidupnya. Selain itu, risiko komplikasi penyakit yang 

dapat dialami penderita juga akan meningkatkan stres pada penderita DM 

(Shahab, 2006). Penderita DM harus merubah pola hidup dan diet, ini 

merupakan hal yang sulit dilakukan karena sama saja dengan merubah 

kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka lakukan selama berpuluh-puluh 

tahun yang lalu, kemudian harus diubah secara drastis. Perubahan pola 

makan dan takaran-takaran diet yang di anjurkan dokter merupakan 

ancaman bagi penderita DM, dan tidak menutup kemungkinan akan 

mengalami stres dalam menjalankan pola hidup sehat dan diet.  

Stres yang dialami penderita DM dalam jangka panjang dapat 

memperburuk kondisi kesehatan. Stres dapat menghasilkan perubahan 

dalam aspek psikologis dan fisiologis. Seperti yang dikemukakan oleh  

Sarafino (1990) bahwa stres dapat menimbulkan perubahan-perubahan 

pada system fisik tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan. Keadaan 

stres pada penderita DM memiliki efek negatif yaitu dapat meningkatkan 

sekresi katekolamin dalam kondisi stres yang dapat memicu terjadinya 

glikogenolisis, hipoglikemia dan hiperglikemia (Darmono, 2005). Stres 
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yang dialami penderita DM dalam melakukan pola hidup sehat dan diet 

jika dibiarkan terlalu lama akan memperburuk kesehatan individu. 

Pengetahuan diet sangat penting bagi pasien DM, agar terhindar 

dari komplikasi yang bisa dialami mulai komplikasi akut hingga kronis. 

Untuk itu perlu adanya peningkatan pengetahuan tingkat awal yang harus 

diperkenalkan pada pasien DM seperti perjalanan penyakit DM, 

pengendalian dan pemantauan DM, penyulit DM, terapi farmakologis dan 

non farmakologis, interaksi antara asupan makanan dengan aktifitas fisik 

serta olahraga, cara pemantauan glukosa darah mandiri, mengatasi 

hipoglikemia, pentingnya olahraga, perawatan kaki dan menggunakan 

fasilitas kesehatan yang ada (PERKENI, 2015). Pada dasarnya pasien DM 

banyak yang telah mengetahui anjuran diet tetapi tidak mematuhinya 

karena banyak yang menganggap bahwa makanan diet untuk pasien DM 

cenderung tidak menyenangkan sehingga mereka makan sesuai dengan 

keinginan bila belum menunjukkan gejala serius (Setyorini, 2017).  

Pengetahuan pasien tentang DM merupakan sarana yang penting untuk 

membantu menangani penderita diabetes itu sendiri, sehingga semakin 

banyak dan semakin baik pengetahuannya tentang diabetes, maka semakin 

baik pula dalam menangani diet DM. Selanjutnya mengubah perilaku juga 

akan dapat mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga dapat bertahan 

hidup lebih lama serta kualitas hidup semakin baik.  

Tingkat pengetahuan yang rendah tentang perawatan diri dapat 

memperburuk kondisi kesehatan serta menimbulkan stres akibat 

ketidakmampuan dalam melakukan perawatan diri. Stres yang dialami 
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pasien DM dapat berakibat pada gangguan pengontrolan kadar glukosa 

darah yang disebabkan oleh produksi kortisol berlebih yaitu, suatu 

hormone yang mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga 

membuat glukosa di dalam tubuh lebih sulit untuk memasuki sel yang 

mengakibatkan kadar glukosa dalam darah meningkat (Nugroho, 2010).  

Menurut penelitian dari Wijaya (2014) dalam Riyambodo (2017) 

menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah 

cenderung sulit menerima dan memahami informasi yang diterima, 

sehingga orang tersebut akan acuh terhadap informasi baru dan merasa 

tidak membutuhkan informasi baru tersebut. Data subjek dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita DM memiliki 

tingkat pengetahuan yang kurang dan mempunyai tingkat stres yang 

rendah dalam menjalankan anjuran diet DM. Responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan kurang sedangkan tingkat stres rendah diketahui 

responden tersebut tidak mengetahui informasi DM dan tidak 

mendapatkan penyuluhan, sehingga responden tersebut tidak mengetahui 

bahwa penyakit DM merupakan penyakit yang membutuhkan penanganan 

serius. Ini diartikan bahwa faktor pengetahuan yang kurang ternyata tidak 

selamanya dapat mempengaruhi secara kuat untuk meningkatkan tingkat 

stres pada responden. Responden lebih sering mengatakan bahwa dirinya 

telah menerima kondisi sakit yang diderita dan menerima kenyataan 

bahwa sakit DM sulit untuk sembuh, sehingga responden lebih berusaha 

berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan tentang keadaannya. 
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Menurut Wade dan Tavris (2007) seseorang yang mengalami 

masalah perlu mengidentifikasi dan mempelajari masalah tersebut. 

Pengetahuan memberikan perasaan memiliki kendali dalam diri seseorang 

untuk memecahkan masalah dan menghadapi sumber stresor. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa responden dengan tingkat 

pengetahuan yang sedang tetapi tingkat stres rendah disebabkan karena 

responden memiliki mekanisme koping adaptif dalam pemecahan masalah 

seperti banyak berdoa, berbicara dengan orang lain dan mencari informasi 

tentang pemecahan masalah yang dihadapi, melakukan pengontrolan rutin 

terkait DM, mendapat dukungan dari orang terdekat seperti teman dan 

keluarga, dan berfikir bahwa penyakit DM merupakan ujian dari Allah 

SWT.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Riyambodo (2017) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

tingkat distress pada pasien diabetes mellitus di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, dimana semakin tinggi pengetahuan maka tingkat distressnya 

semakin rendah dengan nilai p-value=0,001. Hubungan pengetahuan 

dengan stres pada pasien DM sebagaimana dikemukakan oleh Waspadji 

(2008) bahwa orang yang baru terkena DM kebanyakan memiliki 

pengetahuan yang minim tentang penyakit DM sehingga mudah terkena 

komplikasi.  

Pendidikan seseorang berhubungan dengan pengetahuan orang 

tersebut tentang kesehatan. Penelitian Galveia, Cruz dan Deep (2012) 

tentang pengaruh faktor demografis terhadap kepatuhan klien diabetes 
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dalam pengelolaan stres, kecemasan dan distress menyimpulkan bahwa 

faktor pendidikan merupakan salah satu variabel yang memiliki hubungan 

secara signifikan dengan kepatuhan klien diabetes dalam pengelolaan 

stres, kecemasan dan distress. Tingkat pendidikan seseorang berhubungan 

dengan kemampuannya untuk memahami suatu informasi menjadi 

pengetahuan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden 

masih berlatarbelakang pendidikan rendah, hal ini tentu saja berpengaruh 

terhadap rendahnya pengetahuan responden. Notoatmojo (2003), 

menyatakan bahwa faktor pendidikan mendukung pengetahuan seseorang 

tentang sesuatu hal, sebab dengan pendidikan seseorang dapat lebih 

mengetahui sesuatu hal tersebut. Tingkat pengetahuan yang rendah akan 

dapat mempengaruhi pola makan yang salah. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut menerima 

informasi. Sehingga umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang 

pentingnya perilaku perawatan diri dan memiliki keterampilan manajemen 

diri untuk menggunakan informasi peduli diabetes yang diperoleh melalui 

berbagai media dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah. 

Ditinjau dari ketiga domain pada pengetahuan diet tepat 3J 

(Jadwal, Jenis, dan Jumlah) menunjukkan hasil bahwa dalam penelitian ini 

pengetahuan penderita DM mengenai diet tepat jenis lebih baik daripada 

tepat jadwal dan tepat jumlah. Responden mengetahui jenis makanan atau 

bahan makanan yang diperbolehkan bagi penderita DM apa saja dan selalu 

berhati-hati dalam pemilihan makanan yang mengandung gula. Responden 
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memahami bahwa makanan yang mengandung gula dapat meningkatkan 

kadar gula darah dalam dirinya yang bisa menimbulkan faktor keparahan 

penyakit.  

Stres yang terjadi pada pasien DM dalam penelitian ini 

menunjukkan sebagian besar adalah ringan. Hal ini disebabkan adanya 

beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat stres responden. Dari 

penelitian ini diperoleh bahwa dukungan keluarga juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi tingkat stres pasien DM dalam menjalani anjuran 

diet. Menurut Lazarus & Folkaman (1984) dalam Friedman, Bowden and 

Jones (2003) dukungan keluarga dapat bertindak sebagai buffer terhadap 

stres dan akibatnya terhadap tubuh. Dukungan keluarga dapat membantu 

untuk mencegah stres pada penderita DM.  

Penelitian Irhayani (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan stres pada 

penderita diabetes mellitus tipe II di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan 

Tampan Pekanbaru Riau. Artinya semakin tinggi dukungan keluarga 

semakin rendah stres pada penderita DM, dan sebaliknya semakin rendah 

dukungan keluarga maka akan semakin tinggi stres pada penderita DM.  

Dukungan yang diberikan keluarga dapat menurunkan stres pada 

penderita DM. Menurut kajian psikologi kesehatan Taylor (2009) 

menunjukkan bahwa hubungan yang bersifat support atau dukungan yang 

berasal dari lingkungan sosial maupun keluarga dapat meredam efek stres, 

membantu individu mengatasi stres dan mendapatkan kesehatan yang 

lebih baik. Penelitian di atas sejalan dengan penelitian Chouhan dan 
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Shalini (2006) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan 

salah satu strategi coping dari stres pada penderita DM. Dukungan 

keluarga yang tinggi pada penderita DM dapat menurunkan tingkat stres 

pada penderita diabetes mellitus dan mendapatkan kesehatan yang lebih 

baik. 

Banyaknya dukungan yang diterima penderita mempengaruhi 

individu untuk mengikuti diet yang dianjurkan, dukungan keluarga ini 

sangatlah bermanfaat bagi penderita diabetes untuk meningkatkan 

pemeliharaan kesehatan pada penderita DM. Dukungan yang diberikan 

keluarga kepada penderita diharapkan dapat membantu individu untuk 

melakukan pola hidup sehat dan diet. Dengan adanya dukungan tersebut 

dapat mempercepat proses penyembuhan, dapat meningkatkan 

pemeliharaan kesehatan, dan dapat meningkatkan menejemen diri 

penderita DM. Menurut Mcewen, Pasvogel, Gallegos dan Barera dalam 

Siriwatanamethanon dan Supatra (2009) menyatakan bahwa dukungan 

keluarga merupakan kekuatan yang memudahkan penderita diabetes 

mellitus tipe II menambah aktivitas menajemen diri (Self Management), 

pengetahuan tentang diabetes dan juga mempengaruhi kesehatan 

psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe II. Dukungan yang 

diterima individu dapat mempermudah individu beradaptasi dengan 

kondisi kronik di dalam hidupnya. Dukungan keluarga merupakan salah 

satu dari beberapa aspek yang mempengaruhi stres. Dukungan keluarga 

dapat mencegah berkembangnya masalah akibat tekanan yang di hadapi. 
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5.2.2 Hubungan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM 

Hasil analisis dengan uji korelasi rank spearmen menunjukkan 

adanya hubungan antara self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM di Surabaya. Self management diabetes 

dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM memilik hubungan yang 

negative (-). Artinya semakin tinggi self management diabetes semakin 

rendah tingkat stres pada penderita DM dalam menjalani diet DM, dan 

sebaliknya semakin rendah self management diabetes semakin tinggi 

tingkat stres pada penderita DM dalam menjalani diet DM. 

Pengobatan diabetes yang paling utama adalah mengubah gaya 

hidup terutama mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Penerapan 

diet merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan 

penatalaksanaan diabetes, akan tetapi sering kali menjadi kendala dalam 

pelayanan diabetes karena dibutuhkan kepatuhan dan motivasi dari pasien 

itu sendiri. Perubahan pola hidup dan diet merupakan hal yang sulit 

dilakukan karena sama saja dengan merubah kebiasaan-kebiasaan yang 

telah pasien lakukan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagi 

penderita DM perubahan pola hidup dan diet bukanlah hal yang mudah, 

dan dapat membuat individu mengalami stres, serta dapat menimbulkan 

kejenuhan karena mereka harus menaati program diet yang dianjurkan 

selama hidupnya.  

Menurut Widodo (2012) Stres adalah ketidakmampuan mengatasi 

ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional dan spiritual 

manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI     HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN...     PUTRI MEI SUNDARI



94 

 

 

manusia tersebut. Keadaan ini dialami oleh pasien ketika menjalani 

program diet yang dianjurkan. Stres yang dialami penderita DM dalam 

jangka panjang dapat memperburuk kondisi kesehatan. Stres dapat 

menghasilkan perubahan dalam aspek psikologis, fisiologis dan 

emosional.  

Penderita diabetes mudah mengalami stres dalam melaksanakan 

program diet sehingga cara penanganan yang dilakukan penderita dalam 

menangani stres ketika menjalani diet dapat mempengaruhi keberhasilan 

mereka dalam mematuhi program diet serta pengendalian kadar gula darah 

(Setyorini, 2017). Dari data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar penderita DM memiliki self management yang sedang dan 

mempunyai tingkat stres yang tinggi dalam menjalankan anjuran diet DM. 

Stres yang tinggi pada penderita DM selain disebabkan dari anjuran diet 

yang menyusahkan sehingga menyebabkan banyak makan atau memilih 

makanan yang tidak sehat, kesulitan menahan godaan untuk memakan 

makanan yang tidak sehat dan stres menyebabkan pasien cenderung untuk 

tidak tepat waktu dalam jadwal makan.  

Stres dua kali lebih mudah menyerang orang dengan diabetes 

dibandingkan dengan orang yang tidak mengidap diabetes. Stres yang 

timbul dan lamanya stres ditentukan oleh berbagai kesulitan yang dialami 

pasien diabetes selama melaksanakan diet terutama berhubungan dengan 

jumlah makanan yang harus diukur, pembatasan jenis makanan, pola 

kebiasaan makan yang salah sebelum sakit serta selama menderita 

diabetes.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aikens (2012) yang  

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self 

management dengan diabetes distress, yang ditunjukkan dengan 

peningkatan HbA1c, ketidakpatuhan konsumsi obat, dan ketidakpatuhan 

diet dan aktifitas fisik. Didukung juga dengan penelitian Gonzalez (2008) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negative antara gejala depresi 

dengan  perawatan diri diabetes, dimana semakin rendah perawatan diri 

pasien maka tingkat stres penderita DM akan lebih besar. 

Ditinjau dari keempat domain pada self management diabetes yaitu 

mengenali kebutuhan jumlah kalori, memilih makanan sehat, mengatur 

jadwal atau perencanaan makan, dan mengatur tantangan perilaku diet 

menunjukkan hasil bahwa tiap domain memiliki total skor yang berbeda. 

Dimana total skor tertinggi pada domain mengatur jadwal atau 

perencanaan makan. Sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa self 

management diabetes penderita DM mengenai pengaturan jadwal atau 

perencanaan makan lebih baik daripada domain yang lainnya. Banyak 

responden yang mengetahui jarak interval antara makan makanan besar 

dan makanan selingan, karena kebanyakan dari responden lebih berhati-

hati dalam pengaturan pola makan untuk menjaga kadar gula, terutama 

dalam mengurangi makanan selingan atau camilan.  

Penelitian Phitri, Herlena dan Widyaningsih (2013) menunjukkan 

hasil kepatuhan responden menjalani diet diabetes berdasarkan jadwal 

adalah karena responden mengetahui hal tersebut penting dalam menjaga 

kadar gula darah agar tidak melonjak, dan ketidakpatuhan responden 
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dalam menjalankan diet DM berdasarkan jadwal terjadi karena faktor 

kesibukan responden dalam bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.  

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurnia, Amatayakul dan Karuncharernpanit (2017) yang menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara self management 

diabetes dengan diabetes distress. Hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh situasional dalam menjalankan terapi diet yang harus dijalani. 

Segala situasi yang ada dapat secara langsung mempengaruhi perilaku 

yang diambil penderita DM. Penderita DM dengan pengaruh situasi yang 

lebih besar memiliki skor self management yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, dalam penelitian tersebut, lebih dari separuh responden yang 

memiliki tingkat self management diabetes yang buruk. Responden 

melaporkan bahwa hal ini dikarenakan jumlah warung makan atau toko 

yang menjual makanan sesuai dengan diet diabetes sulit ditemukan, dan 

juga karena tenaga kesehatan tidak melakukan home visit secara teratur 

untuk pasien DM yang tidak dapat pergi ke Puskesmas. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

hubungan tingkat pengetahuan dan self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita Diabetes mellitus di Surabaya tahun 2018. 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian “Hubungan tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita Diabetes 

mellitus di Surabaya” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM di Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya perbedaan nilai tingkat kemaknaan yang berarti semakin tinggi 

tingkat pengetahuan pasien maka semakin ringan tingkat stres dalam 

menjalani diet penderita DM. 

2. Adanya hubungan antara self management diabetes dengan tingkat stres 

menjalani diet penderita DM. Hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat 

kemaknaan, yang berarti semakin baik self management diabetes maka 

semakin ringan tingkat stres menjalani diet penderita DM. 

3. Self management diabetes memiliki hubungan yang lebih kuat dengan 

tingkat stres menjalani diet penderita DM daripada hubungan tingkat 

pengetahuan dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM. 
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4. Ditinjau dari ketiga domain pada pengetahuan diet tepat 3J (Jadwal, Jenis, 

dan Jumlah) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan penderita DM 

mengenai diet tepat jenis lebih baik daripada tepat jadwal dan tepat 

jumlah. 

5. Ditinjau dari keempat domain pada self management diabetes yaitu 

mengenali kebutuhan jumlah kalori, memilih makanan sehat, mengatur 

jadwal atau perencanaan makan, dan mengatur tantangan perilaku diet 

menunjukkan hasil bahwa self management diabetes penderita DM 

mengenai pengaturan jadwal atau perencanaan makan lebih baik daripada 

domain yang lainnya. 

 

6.2 Saran 

1. Penanggung Jawab Program DM di Puskesmas 

Membuat program edukasi dan informasi mengenai DM dan 

pengaturan diet DM berdasarkan 3J (Jadwal, Jenis, dan Jumlah) dan 

bagaimana cara manajemennya. Hal ini harus ditingkatkan untuk 

meminimalisir tingkat stres menjalani diet DM. Edukasi maupun informasi 

bisa diberikan melalui media cetak seperti leaflet, booklet, majalah, 

ataupun bisa diberikan melalui sosialisasi secara langsung. 

2. Peneliti selanjutnya  

1) Diharapkan dapat mengembangkan faktor lain yang dapat 

meningkatkan stres menjalani diet DM yang belum diteliti oleh 

peneliti seperti dukungan keluarga, lama menderita DM, jenis 

pekerjaan, dan lain-lain.  
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2) Diperlukan penelitian mengenai intervensi yang dapat meningkatkan 

self management diabetes ataupun pengetahuan pada responden 

setelah mendapatkan edukasi ataupun informasi mengenai diet DM 

dan penelitian tentang penilaian koping stres setelah penderita DM 

diberikan edukasi.  

3) Mengendalikan atau mengontrol variabel perancu seperti 

menyamakan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan menambahkan 

pengujian lab seperti uji kortisol pada responden supaya data tingkat 

stres yang didapat lebih akurat. 
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Lampiran 1. Surat Izin Survey Data Awal 
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Lampiran 2. Lembar Penjelasan Sebelum Persetujuan 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS 

AIRLANGGA 

 

 

PENJELASAN PENELITIAN  

JUDUL PENELITIAN : Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Self 

Management Diabetes dengan Tingkat Stres 

Menjalani Diet Penderita Diabetes Mellitus 

PENELITI : Putri Mei Sundari 

NIM : 131411131067 

 

Peneliti adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

Alamat   : Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo 

No. Telepon   : 085655015661 

Email   : putrimey25@gmail.com 

Dosen Pembimbing :  1. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes 

2. Candra Panji Asmoro, S.Kep., Ns., M.Kep 

Bapak/Ibu/Saudara telah diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Sebelum Bapak/Ibu/Sadura memutuskan untuk berpartisipasi, maka saya akan 

menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian ini : 

1) Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita DM. 

2)  Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat 

stres menjalani diet penderita DM. 
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2. Menganalisis hubungan antara self management diabetes dengan 

tingkat stres menjalani diet penderita DM. 

2.  Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek Penelitian 

Subyek hanya terlibat sebagai responden yang akan mengisi kuesioner 

perihal tingkat pengetahuan diet, self management diet, dan tingkat stres 

menjalani diet Diabetes mellitus. 

3. Manfaat Penelitian bagi Responden  

Penderita memiliki pengetahuan tentang tingkat pengetahuan dan self 

management diabetes dengan tingkat stres menjalani diet penderita Diabetes 

mellitus 

4. Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan 

responden dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti hanya menggunakan 

kuesioner yang akan diajukan kepada responden untuk menggali data. 

5. Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

6. Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden penelitian akan dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden secara 

jelas dan pada laporan penelitian nama responden akan diubah dalam bentuk 

kode. 

7. Adanya Intensif untuk Responden  

Seluruh responden tidak mendapat intensif berupa uang atau biaya 

transportasi maupun akomodasi karena penelitian ini bersifat sukarela. 

Responden akan mendapatkan souvenir dari peneliti. 

Demikian penjelasan yang perlu peneliti sampaikan, dan peneliti sangat 

mengharapkan partisipasi bapak atau ibu untuk menjadi responden. Atas perhatian 

dan partisipasi bapak atau ibu peneliti mengucapkan terimakasih. 

  

Surabaya, 28 Mei 2018 

    Peneliti, 

Putri Mei Sundari 

NIM. 131411131067 
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Lampiran 3. Lembar Persetujuan Tertulis Setelah Penjelasan 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONCENT) 

   No. Kode responden (Diisi oleh peneliti) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ...........................................................................................  

Jenis kelamin : ...........................................................................................  

Usia : ...........................................................................................  

Alamat : ...........................................................................................  

No. Telepon : ...........................................................................................  

Telah mendapatkan penjelasan dan secara sukarela serta penuh kesadaran 

menyatakan bersedia/ tidak bersedia *) menjadi responden penelitian dengan 

judul  “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Self Management Diabetes dengan 

Tingkat Stres Menjalani Diet Penderita Diabetes Mellitus”.  

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah: 

1. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai 

2. Memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang diminta 

atau ditanyakan oleh peneliti 

3. Bersedia menjadi responden penelitian 

Keikutsertaan saya ini sukarela tidak ada unsur paksaan dari pihak 

manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.   

 

 

 

 

 

 

 

*) Coret salah satu 

Surabaya,  2018 

Responden 

 

 

 

(                               )                          

Saksi 

 

 

 

(                                      ) 

Peneliti 

 

 

 

Putri Mei Sundari 

NIM. 131411131067 
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Lampiran 4. Lembar Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SELF MANAGEMENT 

DIABETES DENGAN TINGKAT STRES MENJALANI DIET 

PENDERITA DIABETES MELLITUS 

 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap bagian pertanyaan dalam kuesioner 

ini 

2. Isilah identitas diri anda 

A. Identitas Responden 

1. Usia  : ……………Tahun 

2. Jenis Kelamin :       Laki-laki           Perempuan 

3. Status Pernikahan:       Menikah        Belum Menikah        Janda/ Duda 

4. Pendidikan  :………………………… 

5. Pekerjaan:   Tidak bekerja   PNS/ Pegawai BUMN 

Petani    Ibu Rumah Tangga 

Wiraswasta   Pensiunan 

Pegawai swasta  Lain-lain 

6. Lama menyandang DM :…………….tahun 

7. Obat-obatan yang anda dapatkan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Nomor Responden: 

Tanggal Pengambilan Data: 
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B. Pengetahuan Diet Diabetes Mellitus 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari atau 

memberi tanda X pilihan yang Bapak/ Ibu anggap sebagai jawaban 

yang benar. 

1. Apa yang dimaksud dengan penyakit Diabetes Mellitus? 

a. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah 

b. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam urin 

c. Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah 

dan urin 

2. Berapa kali frekuensi makan (meliputi makanan lengkap dan makanan 

selingan atau snack) dalam sehari yang dianjurkan bagi penderita Diabetes 

Mellitus? 

a. 4 kali (3 kali makan lengkap dan 1 kali makan snack) 

b. 5 kali (3 kali makan lengkap dan 2 kali makan snack) 

c. 6 kali (3 kali makan lengkap dan 3 kali makan snack) 

3. Berapa jarak antara makan utama (makanan lengkap) dengan makanan 

selingan (snack) untuk penderita Diabetes mellitus? 

a. Jarak 2 jam setelah makan  

b. Jarak 3 jam setelah makan 

c. Jarak 4 jam setelah makan 

4. Prinsip diet atau pola makan pada penderita Diabetes Mellitus adalah….. 

a. Banyak, beragam, dan mengenyangkan 

b. Tepat jadwal, jenis, dan jumlah konsumsi gizinya 

c. Tergantung pada keinginan dan tanpa batasan 

5. Gejala umum pada penderita Diabetes Mellitus adalah……. 

a. Lemah, pusing, dan muntah 

b. Sering tidur, dan sering pingsan 

c. Sering makan, sering minum, dan sering buang air kecil 
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6. Diet diabetes adalah: 

a. Makanan tinggi kalori 

b. Makanan diet sehat dengan sayur dan buah 

c. Makanan tinggi karbohidrat 

7. Berapa ukuran porsi nasi dalam sepiring yang dianjurkan untuk pasien 

Diabetes mellitus tiap kali makan? 

a. 1 porsi piring penuh nasi 

b. Setengah porsi piring untuk tiap kali makan besar 

c. Seperempat porsi piring untuk tiap kali makan besar 

8. Selain nasi, makanan apa yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan zat gizi pasien Diabetes mellitus? 

a. Sayuran dan buah 

b. Cukup ubi saja 

c. Roti, mie, kentang, dan lain-lain 

9. Berapa kadar gula normal pada saat sewaktu atau pada saat gula darah 

acak? 

a. Kurang dari 200 mg/dl 

b. Lebih dari 200 mg/dl 

c. Kurang dari 126 mg/dl 

10. Berapa kadar gula normal pada saat gula darah puasa? 

a. Kurang dari 126 mg/dl 

b. Lebih dari 126 mg/dl 

c. Kurang dari 200 mg/dl 

11. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya komplikasi Diabetes 

mellitus? 

a. Menstabilkan berat badan yang kegemukan 

b. Tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat 

c. Merencanakan pola makan dan aktivitas yang sehat 
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12. Apa efek yang terjadi setelah minum juz buah tanpa tambahan gula pada 

kadar gula darah? 

a. Lebih rendah 

b. Lebih meningkat 

c. Tidak berefek apapun 

13. Makan makanan yang rendah lemak menurunkan risiko terkena penyakit? 

a. Penyakit saraf 

b. Penyakit ginjal 

c. Penyakit jantung 

14. Apa fungsi pengaturan pola makan pada Diabetes mellitus? 

a. Menurunkan atau mengendalikan berat badan 

b. Mengendalikan kadar gula darah atau kolesterol 

c. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah terjadinya 

komplikasi akut maupun kronis 

15. Kapan seharusnya anda menerapkan pengaturan pola makan yang baik? 

a. Saat kadar gula darah tidak normal maupun normal 

b. Saat kadar gula darah tidak normal 

c. Tergantung kondisi tubuh 

 

Kunci Jawaban 

1. C 6. B 11. C 

2. C 7. C 12. B 

3. B 8. A 13. C 

4. B 9. A 14. C 

5. C 10. A 15. A 
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C. Self Management Diet Diabetes 

Petunjuk pengisian: Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan tentang 

perilaku diet untuk mengatur diabetes. Silahkan isi pernyataan 

dengan memberi tanda (√) pada kolom yang menunjukkan 

kebiasaan  perilaku  diet  bapak/ ibu.  Tidak  ada  jawaban  benar  

atau  salah.  

Keterangan 

Tidak pernah : Tidak pernah melakukan paling tidak selama 

sebulan yang lalu.  

Kadang-kadang : Hanya sesekali dilakukan, bukan kebiasaan. 

Sering : Mengulangi beberapa kali kegiatan tersebut, 
namun bukan merupakan kebiasaan. 

Rutin : Berkesinambungan, biasanya, dan selalu 

melakukan kegiatan tersebut. 

No Pernyataan Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Rutin 

 Mengenali kebutuhan jumlah kalori     

1. Saya memperkirakan jumlah kalori dalam 

makanan untuk sekali makan dengan 

menggunakan tehnik berikut ini: 

Menggunakan metode piring (membagi piring 

menjadi 2. Isi separuhnya dengan sayur. Separo 

yang lainnya dibagi dua lagi: satu untuk makanan 

padat atau karbohidrat dan bagian lain untuk 

makanan sumber protein). 

    

 

 Memilih makanan sehat     

2. Saya menghindari makanan yang mengandung 

kolesterol tinggi seperti: jerohan, daging 

berlemak, dan gorengan. 

    

3. Saya menghindari buah berkalori tinggi seperti 

durian, nangka, rambutan, anggur. 

    

4. Saya lebih sering mengkonsumsi makanan yang 

dimasak dengan dipanggang, direbus, atau 

dikukus daripada yang digoreng. 

    

5. Saya (atau orang yang memasak untuk saya) 

menggunakan santan atau minyak dalam 

memasak. 
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No Pernyataan Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Rutin 

6. Saya makan ikan dan protein nabati seperti tahu 

dan tempe lebih sering daripada ayam atau daging 

merah. 

    

7. Saya menghindari makanan yang asin-asin.     

8. Saya menghindari makan manisan atau makanan 

yang tinggi kadar gulanya seperti kolak, kue/roti, 

pudding, dan selai. 

    

 Mengatur jadwal atau perencanaan makan     

9. Saya makan 3 kali sehari.     

10. Saya sengaja menunda waktu makan.     

11. Saya sarapan di pagi hari.     

12. Saya makan berbagai jenis makanan setiap kali 

makan setiap hari yang terdiri dari sayuran, 

gandum utuh/nasi/roti/ketela, buah, produk susu 

rendah kalori, kedelai, daging atau ayam tanpa 

lemak,dan ikan. 

    

13. Saya makan makanan ringan yang mengandung 

karbohidrat rendah dan gula rendah seperti sebuah 

apel (ukuran sedang), jambu (ukuran sedang), jus 

apel tanpa gula, jus melon tanpa gula, dan salad 

buah tanpa gula diantara makan utama. 

    

 Mengatur tantangan perilaku diet     

14. Saya menghabiskan semua makanan yang 

disajikan meskipun saya telah merasa kenyang. 

    

15. Saya lebih memilih melakukan olahraga seperti 

berjalan kaki daripada makan ketika saya merasa 

stres atau tertekan. 

    

16. Saya membawa permen/ kembang gula untuk 

mencegah hypoglikemia (kadar gula darah 

rendah) ketika pergi keluar. 
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D. Tingkat stres menjalani diet 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan 

yang anda rasakan. 

No Pertanyaan Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

1. Saya merasa bahwa aturan makan baru yang 

dianjurkan oleh dokter atau petugas kesehatan 

yang lainnya terasa sulit 

    

2. Saya merasa bahwa anjuran dokter atau petugas 

kesehatan yang lain tentang diet diabetes begitu 

menyusahkan 

    

3. Saya merasa gelisah ketika harus berkumpul 

bersama keluarga saat ada acara seperti arisan atau 

pernikahan 

    

4. Saya merasa bahwa saya tidak dapat melakukan 

diet makanan dengan baik 

    

5. Saya merasa bahwa saya sering gagal dengan 

pengendalian diabetes saya 

    

6. Saya merasa bahwa mudah untuk mengikuti 

anjuran diet diabetes 

    

7. Saya merasa percaya diri dalam kemampuan 

sehari-hari saya dalam mengelola diet diabetes 

    

8. Saya merasa bahwa saya akan terkena komplikasi 

yang serius di masa yang akan datang, meskipun 

saya melakukan anjuran dokter 

    

9. Saya merasa marah, takut atau depresi ketika saya 

berpikir tentang hidup dengan diabetes 

    

10. Saya merasa bahwa diabetes terlalu banyak 

mempengaruhi mental dan energi fisik saya setiap 

harinya 

    

11. Saya merasa begitu sulit untuk mengatakan tidak 

pada godaan makanan yang tidak sehat  

    

12. Saya merasa bahwa seperti tidak boleh makan 

makanan yang saya inginkan  

    

13. Stres menyebabkan saya makan begitu banyak      
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No Pertanyaan Tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

14. Saya merasa bingung karena tidak tahu makanan 

apa yang harus dipilih  

    

15. Stres menyebabkan saya makan makanan yang 

tidak sehat  

    

16. Saya merasa bahwa dokter memberikan cukup 

anjuran tentang bagaimana cara manajemen 

diabetes 

    

17. Saya merasa bahwa teman atau keluarga 

memberikan cukup dukungan untuk mengikuti 

diet DM yang dianjurkan 

    

18. Saya merasa lingkungan atau pekerjaan membuat 

mudah untuk makan makanan yang tidak sehat 

atau tidak sesuai anjuran  
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Lampiran 5. Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya 
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Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
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Lampiran 8. Ethical Clearance 
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