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RINGKASAN 
KEPATUHAN PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE-2  

YANG MENJALANI TERAPI DIET DITINJAU DARI  
THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR  

 
 

Oleh: Elfa Lailatul Izza 
 
 

Kepatuhan diet penderita DM merupakan salah satu masalah yang kerap 
ditemukan saat merawat penderita DM. Angka kepatuhan penderita DM jauh 
lebih rendah dibandingkan dengan angka ketidakpatuhan diet penderita DM tipe-2 
baik di tingkat dunia, nasional, regional maupun lokal. Sebenarnya kepatuhan diet 
pada penderita DM tipe-2 dapat membantu mengurangi kejadian serangan krisis 
hiperglikemik. Seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 
tergantung dari niat orang tersebut. Niat merupakan hal-hal yang dapat 
menjelaskan faktor motivasi serta berdampak kuat pada tingkah laku. Niat yang 
kuat dari seorang penderita DM, akan meningkatkan kepatuhan klien dalam 
menjalankan tatalaksana penyakit individu yang percaya bahwa individu atau 
kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (referent) akan mendukung ia 
untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial 
bagi individu tersebut untuk melakukannya. Keyakinan diperoleh dengan 
pemberian pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melaksanakan 
prilaku tersebut.  

Upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan komplikasi DM salah 
satunya patuh terhadap diet. Filosofi keperawatan melihat manusia secara 
menyeluruh/ holistik yakni biopsikososiospiritual dan kultural. Penilaian 
mengenai perilaku patuh diet sering kali diabaikan. Selama ini pelayanan 
kesehatan berfokus pada pengobatan dan jarang mencoba mendokumentasikan 
tingkat kepatuhan diet pendertia DM tipe-2. Sesuai pemaparan diatas masalah 
nyata yang dihadapi penderita DM secara nyata terlihat tetapi belum dapat 
dipahami dan diselesaikan. Penelitian ini mencoba ingin mengeksplorasi serta 
mengkaji masalah secara menyeluruh dari penderita DM yang patuh diet yang 
belum dapat dijelaskan dari penellitian terdahulu.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengeksplorasi 
kepatuhan diet penderita DM tipe-2 di wilayah kerja Puskesmas Krembung dan 
Porong Kabupaten Sidoarjo. Empat belas partisipan diwawancara direkam dengan 
audiorecorder dan dilakukan transkrip verbatim. Analisis data menggunakan 
metode analisis kualitatif tematik theory driven. 

Hasil penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai kepatuhan diet 
penderita DM tipe-2 ditinjau dari theory of planned behavior. Tema yang 
dihasilkan dari penelitian ini meliputi tema utama: kognisi, afeksi, konasi, 
normative belief, motivation comply, kemudahan, niat dan perilaku.  

Kognisi merupakan proses partisipan meyakini betapa pentingnya diet dan 
meyakini manfaat bila patuh diet, memiliki anggapan diet lebih mudah dilakukan 
daripada mengolah pikiran dan memiliki keyakinanan bahwa kelebihan zat gizi 
tertentu dapat berdampak pada kesehatan.  Afeksi merupakan emosi yang dimiliki 
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partisipan, berupa perasaan  mengenai diet. Hasil penelitian mendeskripsikan 
bahwa afeksi meliputi perasaan ketakutan partisipan bila tidak mematuhi diet serta 
perasaan positif yang partisipan rasakan bila mematuhi diet. Konasi dalam 
penelitian ini meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan partisipan untuk 
membantu melakukan patuh diet. Normative belief  dalam penelitian ini 
merupakan keyakinan yang dimiliki partisipan bahwa norma yang berlaku di 
masyarakat mengenai diet harus diikuti atau tidak diikuti. Partisipan tetap 
memiliki keyakinan positif terhadap diet meskipun berada di tengah lingkungan 
sosial.  Dalam hal ini partisipan memberikan persepsi yang berbeda – beda yakni 
tidak yakin bila makan semua makanan akan memperbaiki kadar gula darah dan 
tidak yakin dengan saran orang disekitar karena beda pengetahuan. Motivation to 
comply merupakan motivasi individu yang diperoleh dari orang atau kelompok 
yang berpengaruh untuk mengikuti diet. Motivasi ini berupa informasi mengenai 
diet yang didapatkan partisipan dan dukungan dari orang sekitar  untuk mengikuti 
diet. Partisipan selama menjalani diet memerlukan ketersediaan informasi 
mengenai diet. Informasi mengenai diet ini didapatkan dari tenaga kesehatan; baik 
dari dokter, perawat, bidan maupun ahli gizi. Partsipan juga mendapatkan 
dukungan dari keluarga, baik keluarga besar maupun keluarga inti. Dukungan 
yang lain juga partisipan dapatkan yakni dukungan dari sesama penderita DM, 
dimana dukungan ini berupa upaya untuk mengatasi hambatan yang bisa 
diantisipasi seperti mengajak bersama datang pada acara kenduri maupun 
buwuhan agar bersama bisa mengabaikan suguhan maupun menolak dengan halus 
ajakan makan suguhan yang tidak sesuai diet 3J. Kontrol perilaku individu sangat 
diperlukan dalam menjalani terapi diet, yang berupa kemudahan partisipan dalam 
menjalani diet. Niat yang merupakan kesiapan partisipan dalam menjalani diet 
dapat ditunjukkan oleh ungkapan partisipan yang bermakna berbagai 
kecenderungan berperilaku patuh diet. Dari niat – niat tersebut dapat membuat 
partisipan menumbuhkan perilaku patuh diet. Perilaku patuh diet berupa tindakan  
mengaplikasikan diet 3J dengan patuh. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku diet terencana dapat 
dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif atau tekanan sosial, kontrol perilaku 
individu dan niat, namun tidak selamanya semua faktor itu akan bersama – sama 
memengaruhi perilaku patuh diet. Perilaku patuh diet sebenarnya juga bisa 
dibentuk hanya berasal dari besarnya kontrol perilaku individu, yakni partisipan 
mendapatkan banyak kemudahan yang akhirnya partisipan bisa langsung 
mengaplikasikan diet 3J dan berperilaku patuh diet.  
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EXCECUTIVE SUMMARY 
COMPLIANCE WITH SUFFERERS OF TYPE-2 DIABETES MELLITUS 

UNDERGOING DIET THERAPY IN TERMS OF 
THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

 
By: Elfa Lailatul Izza 

 
DM's diet compliance is one of the problems that is often found when 

treating patients with DM. The level of compliance of DM sufferers is much 
lower compared to the number of dieters of DM type-2 and locally. Actually, diet 
compliance in patients with DM type-2 can help reduce the incidence of 
hyperglycemic crisis attacks. A person may commit or not conduct a behavior 
depending on the person's intentions. Intentions are things that can explain the 
motivation factor and have a strong impact on behaviours. The strong intention of 
a DM sufferer, will increase the client's compliance in carrying out the treatment 
of individual diseases that believe that individuals or groups who are influential 
enough to him (referent) will support him to commit conduct It will be the social 
pressure for the individual to do so. Confidence is gained by providing 
knowledge, skills and experience to carry out these attitudes. 

Efforts that we can do to prevent complications of DM one is obedient to 
the diet. The philosophy of nursing sees human beings thoroughly/holistically, 
namely biopsicosociospiritual and cultural. Assessment of diet-compliant 
behaviour is often ignored. During this time, health care focuses on medication 
and rarely tries to document the level of  DM's type-2 diet compliance. According 
to the exposure of real problems faced by DM sufferers is evident but not yet 
understandable and resolved. This research tries to explore and review the 
problem thoroughly from the patients who are compliant with a diet that has not 
been explained by the previous research. 

The study uses qualitative research plans with a case study approach. The 
purpose of this research is to explore the compliance of diet patients DM type-2 in 
the working area of Krembung Puskesmas and Porong Sidoarjo district. Fourteen 
participants were interviewed with audiorecorder and a verbatim transcript. Data 
analysis uses qualitative theory driven thematic analysis methods. 

The results of this study resulted in a description of the diet compliance 
with DM type-2 is reviewed from the theory of planned behavior. The themes 
produced from this study include major themes: cognition, afection, conation, 
normative belief, motivation comply, ease, intention and behavior. 

Cognition is a process of participants to believe how important diet and to 
believe the benefits when adhering to the diet, has a dietary assumption is easier 
to do than to cultivate the mind and has the belief that certain nutrient benefits can 
impact on health.  Afection is an emotion belonging to the participant, the feeling 
of diet. The results describe that the afection includes a feeling of fear of the 
participants when not complying with the diet and positive feelings the 
participants felt when obeying the diet.  The conation of this study covers a 
variety of activities conducted by participants to help conduct dieting. Normative 
belief in this research is a belief that participants have that prevailing norms in the 
community regarding diet should be followed or not followed. Participants 
continued to have a positive belief in the diet despite being in the midst of social 
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environment.  In this case participants give different perceptions that are not sure 
when eating all food will improve blood sugar levels and not convinced by the 
advice of people around because of the difference of knowledge. Motivation to 
comply is an individual motivation gained from an influential person or group to 
follow a diet. This motivation is the information about the diet that the 
participants get and the support of the people around to follow the diet. 
Participants during the diet require the availability of information on diet. 
Information about this diet obtained from health workers; both from doctors, 
nurses, midwives and nutritionists. Partisipant also gained support from families, 
both large families and core families. Other support also participants get the 
support of fellow people with DM, where this support in the form of an effort to 
overcome an anticipated obstacle such as inviting together to come on the event 
Kenduri and Buwuhan to be together can Ignore the treat or refuse with a subtle 
call to eat that does not match the 3J diet. Control of individual behaviour is 
indispensable in undergoing dietary therapy, which is the convenience of 
participants in the diet. Intention that is the readiness of participants in the diet can 
be demonstrated by the expression of participants that means various trends 
behave in compliance with diet. From these intentions can make participants 
cultivate a diet-compliant behavior. Diet-compliant behaviors act to apply the 3J 
diet obediently. 

The study concluded that planned dietary behaviors could be influenced by 
attitudes, subjective norms or social pressures, control of individual behaviour and 
intent, but not forever all of those factors would jointly – equally affecting the 
adherent behavior of diets. Diet-compliant behavior can also be formed only 
derived from the amount of individual behaviour control, that is, participants get a 
lot of ease that participants can immediately apply the 3J diet and behave in 
compliance with diet.  
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ABSTRAK 
 

KEPATUHAN PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE-2 
YANG MENJALANI TERAPI DIET DITINJAU DARI 

THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR 

 
Oleh: Elfa Lailatul Izza 

 
 

Pendahuluan: Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit atau gangguan 
metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar 
gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein 
sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Penanganan DM membutuhkan 
multi manajemen, salah satunya adalah penatalaksanaan diet. Masalah besar diet 
pada penderita DM yakni minimnya penderita DM yang berperilaku patuh diet. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengali lebih dalam kepatuhan diet penderita DM 
tipe-2. Metode: Penelitian studi kasus ini menggunakan wawancara mendalam 
terkait kepatuhan diet penderita DM menggunakan pedoman semi-struktur pada 
14 partisipan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif tematik teori 
driven. Hasil: Identifikasi menemukan delapan tema utama: kognisi, afeksi, 
konasi, normative belief, motivation comply, kemudahan, niat dan perilaku. 
Kesimpulan: Perilaku patuh diet secara signifikan dipengaruhi oleh sikap, norma 
subyektif, kontrol perilaku individu dan niat. Besarnya kemudahan yang dimiliki 
penderita DM akan semakin mudah untuk berperilaku patuh diet. Penelitian 
selanjutnya direkomendasikan membuat modul untuk perawat berdasarkan hasil 
dari penelitian ini. 
 
 
Kata kunci: DM, diet 3J, kepatuhan  
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ABSTRACT 
COMPLIANCE WITH SUFFERERS OF TYPE-2 DIABETES MELLITUS 

UNDERGOING DIET THERAPY IN TERMS OF 
THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

 
By: Elfa Lailatul Izza 

 
Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a disease or chronic metabolic disorder 
with multi etiology characterize by high levels of blood sugar accompany by 
impaired carbohydrate, lipid and protein metabolism as a result of function of 
insulin insufficiency. Handling of DM requires multi management, one of which 
is diet stewardship. The big problem of diet in people with DM is lack of patients 
who behave in compliance with diet. This research aims to more in the 
compliance of diet patients with DM type-2. Method: This case study research 
using in-depth interviews relate to DM's diet compliance using semi-structural 
guidelines on 14 participants. Analysis of data using qualitative method of 
theoretical thematic analysis. Results: Identification finds eight major themes: 
cognition, afection, conation, normative belief, motivation comply, ease, intent 
and behaviour. Conclusion: The adherent behavior of diets is significantly 
influenced by attitudes, subjective norms, control of individual behaviour and 
intention. The amount of ease that DM sufferers have will be easier to behave in 
compliance with diet. Subsequent research is recommended creating a module for 
nurses based on the results of this study.. 
 
Keywords: DM, 3J diet, diet compliance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu masalah kesehatan yang 

prevalensinya semakin meningkat, mempunyai resiko besar bila terjadi 

komplikasi serius, dan sering mengakibatkan kematian. DM menjadi perhatian 

karena termasuk kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia 

karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya, yang terjadi salah 

satunya karena ketidakpatuhan diet (Z., S., & E.Z., 2018). Beberapa gejala yang 

sering ditemukan pada penderita diabetes adalah poliuria, polidipsia, polifagia, 

penurunan berat badan, dan penglihatan kabur. DM tipe-2 mempunyai 

karakteristik resistensi insulin disertai penurunan sekresi insulin yang beratnya 

bervariasi dari defisiensi relatif hingga dominan (American Diabetes Association 

(ADA, 2017).  

Kepatuhan diet pada penderita DM tipe-2 dapat membantu mengurangi 

kejadian serangan krisis hiperglikemik (PERKENI, 2015). Keberhasilan patuh 

diet bergantung pada perilaku dan niat penderita DM tipe-2. Perilaku patuh 

dibedakan menjadi 2 golongan yaitu perilaku patuh tertutup, pada kondisi ini 

reaksi dari stimulus belum tampak secara jelas, perilaku ini masih terbatas pada 

bentuk pengetahuan, sikap, persepsi, dan perasaan, sedangkan perilaku patuh 

terbuka pada kondisi ini reaksi pada stimulus dalam bentuk praktik yang tampak 

secara jelas (Notoatmodjo, 2014). Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan diet 

yakni faktor sosial budaya, diantaranya budaya disetiap komunitas itu sendiri, 
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dukungan sosial, serta rasa kekeluargaan dalam masyarakat, (Osei-Kwasi et al., 

2016). Menurut Ajzen dalam theory of planned behaviour (2005), menyatakan 

bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 

tergantung dari niat orang tersebut. Niat merupakan hal-hal yang dapat 

menjelaskan faktor motivasi serta berdampak kuat pada tingkah laku. Niat yang 

kuat dari seorang penderita DM, akan meningkatkan kepatuhan klien dalam 

menjalankan tatalaksana penyakit individu yang percaya bahwa individu atau 

kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (referent) akan mendukung ia 

untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial 

bagi individu tersebut untuk melakukannya. Keyakinan diperoleh dengan 

pemberian pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melaksanakan 

prilaku tersebut.  

Masyarakat Krembung dan Porong Sidoarjo sangat meyakini budaya yang 

didalamnya terdiri dari acara pejamuan, seperti budaya kondangan. Acara 

kondangan berisi pemberian makan kepada tamu yang datang, serta diyakini 

bahwa makanan yang diberikan oleh tuan rumah memberikan manfaat bagi tamu 

yang datang. Dukungan untuk makan pejamuan saling diberikan antar tamu dan 

tuan rumah sebagai wujud rasa sosial saling menghargai. Kondangan sering 

diselenggarakan untuk memeriahkan acara, seperti walimah khitan, walimah 

urusy dan kirim do‟a untuk saudara yang telah meninggal dunia. Hasil survey 

awal dan wawancara pada penderita DM tipe-2 di Krembung dan Porong 

Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering kali sudah berniat untuk 

komitmen menjalani terapi diet, namun sejenak menggagalkan diet yang dijalani 

karena berbagai kondisi seperti saat menghadiri undangan, arisan dan pertemuan 
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keluarga. Hasil survey didapatkan, dari 10 penderita DM tipe-2 yang menjalani 

terapi diet, 2 orang yang tetap patuh dalam menjalani terapi yang meliputi diet 

tepat waktu, tepat jenis dan tetap jumlah sesuai yang disarankan oleh dokter 

maupun perawat di puskesmas,  serta tetap komitmen sesuai dengan niat yang 

diyakini, meskipun mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk 

menggagalkan diet. Sampai saat ini kepatuhan diet penderita DM tipe-2 di 

Krembung dan Porong Sidoarjo belum bisa dijelaskan.   

Kepatuhan diet penderita DM hingga saat ini masih menjadi masalah 

kesehatan di dunia. Ketidakpatuhan diet penderita DM dari tahun ketahun 

cenderung mengalami peningkatan. Hasil laporan dari International diabetes 

federation (IDF, 2014) menyatakan ada sekitar 382 juta penderita DM dan 

diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang pada tahun 2035. Dari 382 

juta penderita tersebut ada 175 juta penderita diantaranya belum terdiagnosis, 

sehingga terancam mengalami komplikasi tanpa disadari maupun tanpa 

pencegahan. Menurut laporan WHO pada tahun 2013 kepatuhan rata-rata pasien 

pada terapi dan diet jangka panjang terhadap penyakit kronis seperti DM di negara 

maju hanya sebesar 50% sedangkan di negara berkembang jumlah tersebut 

bahkan lebih rendah (Depkes RI, 2016).  Angka kejadian DM di Indonesia 

menurut data Riskesdas (2013), terjadi peningkatan dari 1,1 % di tahun 2007 

meningkat menjadi 2,1 % di tahun 2013 dari keseluruhan penduduk sebanyak 250 

juta jiwa. Proporsi penderita DM di Indonesia yaitu sebesar 6,9%, pada tahun 

2013 jumlah penduduk Indonesia diatas 15 tahun sebesar 176.689.336 orang, 

maka diperkirakan jumlah penderita DM kurang lebih sebesar 12 juta orang 

(Kemenkes RI, 2013). Persentase kepatuhan diet penderita DM tipe-2 di Tegal 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



26 
 

 
 

Jawa Tengah  sebesar 74% (Nurmilawati et al., 2014). Prevalensi penderita 

diabetes yang terdiagnosis oleh dokter di Jawa Barat (1,3%), Jawa Tengah (1,6%), 

Jawa Timur dan Bangka Belitung (2,1%) (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, 2013). Jumlah penderita kencing manis atau DM di Kabupaten 

Sidoarjo menurut profil kesehatan Sidoarjo tahun 2017 masuk dalam kategori 5 

penyakit terbanyak yakni sebanyak 66.077 penderita.  Di Puskemas Krembung 

dan Porong Sidoarjo didapatkan kunjungan terbanyak ke-4 adalah penderita DM 

dengan komplikasi hipoglikemi dan hiperglikemi pada tahun 2017 (Fleksi et al., 

2017). Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Krembung dan 

Porong Sidoarjo dengan cara wawancara pada tanggal 14 September 2018, 

didapatkan dari 10 penderita DM tipe-2, sebanyak 70% pasien sulit mematuhi 

diet, 50% merasa jenuh dan bosan terhadap pengobatan DM. 

DM merupakan penyakit jangka panjang yang memerlukan manajemen 

intensif untuk mengatasinya dan pengobatan jangka panjang pula. Manajemen 

tersebut dimaksudkan untuk mengontrol kadar gula dalam darah dalam batas 

normal sehingga komplikasi dapat dihindari. Pengobatan yang seumur hidup serta 

diet akan memengaruhi kepatuhan pasien. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan penderita 

DM tipe 2 antara lain dukungan sosial budaya, ras/ etnis, efikasi diri, dan 

dukungan keluarga.  Manajemen DM tipe-2 tidak akan mencapai tingkat optimal 

tanpa adanya kesadaran dari pasien itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan 

kegagalan terapi, serta dapat pula menimbulkan komplikasi yang sangat 

merugikan dan pada akhirnya dapat berakibat fatal, (Lim, Kow, Mahdzir, & Abu 

Bakar, 2016) & (Roth & Republik, 2016). 
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Berdasarkan studi yang dilakukan Ilmah and Nurul R (2015), kepatuhan diet 

dapat dinilai dari faktor yang memengaruhi sehingga muncul perilaku patuh atau 

tidak patuh sesuai dengan teori kepatuhan Niven. Faktor yang memengaruhi 

kepatuhan terdiri keyakinan, sikap, dan kepribadian muncul berdasarkan 

pengetahuan dan persepsi pada diri sendiri. Pasien yang tidak patuh adalah orang 

yang lebih mudah mengalami depresi, ansietas, sangat memperhatikan 

kesehatannya, memiliki kekuatan ego yang lebih lemah dan kehidupan sosialnya 

lebih memusatkan perhatian kapada dirinya sendiri (Niven, 2002). Ciri 

kepribadian diatas menyebabkan seseorang cenderung tidak patuh dari program 

pengobatan. 

Penelitian lain mengenai dietery adherence berdasarkan perspektif teori 

health belief model lebih menitikberatkan pada perilaku kesehatan ditentukan oleh 

keyakinan pribadi atau persepsi tentang penyakit dan strategi yang tersedia untuk 

mengurangi terjadinya penyakit (LIM et al., 2016).  

Hasil studi yang dilakukan oleh Ajzen yakni Teori perilaku direncanakan 

menurut Ajzen membahas mengenai sikap terhadap perilaku yang mengacu pada 

derajat mana seseorang memiliki penilaian evaluasi menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dari perilaku dalam sebuah pertanyaan, (Ajzen, 1991). Hubungan 

sikap terhadap perilaku merupakan keyakinan individu terhadap perilaku yang 

menggambarkan probabilitas subyektif.  Norma subyektif mengacu pada tekanan 

sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, (Ajzen, 

1991). Norma subjektif merupakan keyakinan normatif yang berkaitan dengan 

persepsi individu tentang bagaimana kelompok melihat perilaku dan evaluasi 

yang pada umumnya diekspresikan sebagai motivasi individu untuk mematuhi 
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kelompok-kelompok rujukan. Persepsi kontrol perilaku individu menunjukkan 

kemudahan atau kesulitan  melakukan perilaku, (Ajzen, 1991). Persepsi kontrol 

perilaku yang dirasakan merupakan kendali keyakinan yang mencakup persepsi 

individu mengenai kepemilikan keterampilan yang diperlukan sumber daya atau 

peluang untuk berhasil melakukan kegiatan.  Teori perilaku direncanakan  

memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan yang lain, karena Theory of 

Planned Behavior merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi 

keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi dari 

hasil perilaku, sehingga hal ini membedakan antara perilaku seseorang yang 

berkehendak dan yang tidak berkehendak.  (Chang, 1998; Fukukawa, 2002; Millar 

dan Shevlin, 2003) 

Berdasarkan kajian berbagai teori dalam penelitian sebelumnya dengan 

kajian fenomena kepatuhan diet penderita DM tipe-2 di Krembung dan Porong 

perlu dilakukan adanya penggambaran kepatuahn diet dengan pendekatan theory 

of planned behavior. 

Upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan komplikasi DM salah 

satunya patuh terhadap diet, (Ilmah & Nurul R, 2015). Studi yang dilakukan di 

Indonesia terkait dampak sosial budaya dengan kepatuhan diet pada penderita DM 

tipe-2 belum dilakukan. Tujuan dari penelitan kualitatif ini untuk menggambarkan 

tema yang berkaitan dengan kepatuhan diet penderita DM tipe-2 di Krembung dan 

Porong Sidoarjo, sehingga bisa didapatkan gambaran tema perilaku positif dalam 

menjalani terapi diet. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada pemahaman yang lebih 

mendalam akan fenomena kepatuhan diet individu yang ditinjau dari theory of 
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planned behavior, hal ini erat kaitannya dengan filosofi keperawatan yang melihat 

manusia secara menyeluruh/ holistik yakni biopsikososiospiritual dan kultural. 

Berdasarkan gambaran diatas perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis mendalam kepatuhan diet pada penderita DM tipe-2 sesuai 

Theory of Planned Behaviour. Kepatuhan penderita DM tipe-2 penting untuk 

digali dan dipahami sehingga dikemudian hari dapat menentukan program yang 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sikap penderita DM tipe-2 terhadap terapi diet? 

2. Bagaimana norma subyektif penderita DM tipe-2 terhadap terapi diet yang 

dijalani? 

3. Bagaimana kontrol perilaku individu terhadap terapi diet yang dijalani? 

4. Bagaimana niat individu dalam melakukan terapi diet? 

5. Bagaimana perilaku kepatuhan terapi diet individu sekarang?  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menggali informasi secara lebih mendalam tentang kepatuhan DM tipe-2 

yang menjalani terapi diet dilihat dari perspektif theory of planned behavior di 

wilayah binaan Puskesmas Krembung dan Porong 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengeksplorasi sikap partisipan terhadap terapi diet  

2. Mengeksplorasi norma subyektif partisipan terhadap terapi diet yang 

dijalani 
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3. Mengesksplorasi kontrol perilaku partisipan terhadap terapi diet yang 

dijalani 

4. Mengeskplorasi  intensi/ niat partisipan dalam melakukan terapi diet 

5. Mengeksplorasi perilaku kepatuhan diet partisipan sekarang 

1.4  Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan kepatuhan diet penderita DM  

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu keperawatan yang 

berhubungan sosiokultural dengan kepatuhan diet penderita DM. 

1.4.2 Manfaat praktis: 

1. Sebagai masukan bagi institusi terkait mengenai sosiokultural terhadap 

kepatuhan diet penderita DM tipe-2 

2. Sebagai informasi dan data untuk pelayanan kesehatan untuk 

mengoptimalkan kemampuan masing-masing penderita DM tipe-2 

khususnya pada aspek kepatuhan diet 

3. Sebagai acuan untuk penatalaksanaan diet yang berkaitan dengan 

sosiokultural di lingkungan penderita DM tipe-2. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep DM 

2.1.1  Diagnosis DM 

DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

keduanya. 

DM adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak cukup 

memproduksi insulin atau tubuh tidak efektif menggunakan insulin yang 

diproduksi, sehingga terjadi hiperglikemia (WHO, 2016). 

Kadar glukosa darah normalnya dipertahankan dalam kisaran yang sangat 

sempit, biasanya 70 sampai 120 mg/dl. Diagnosis DM dipastikan oleh 

peningkatan glukosa darah yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut ini. 

1. Glukosa darah sewaktu >200 mg/dl, dengan gejala dan tanda klasik. 

2. Glukosa darah puasa >126 mg/dl pada lebih dari satu pemeriksaan. 

3. Uji toleransi glukosa oral (OGTT) yang abnormal jika 

glukosa >200 mg/dl 2 jam setelah pemberian karbohidrat 

standar (Kumar, Abbas, & Fusto, 2010). 

Berikut ini standar penyaring diagnosis DM (PERKENI, 2015): 

Tabel 2.1 Standar penyaring dan diagnosis DM berdasarkan kadar glukosa 
darah sewaktu puasa 

Kadar glukosa darah Sediaan Bukan DM Belum pasti DM DM 
Kadar glukosa Plasma vena < 100 100-199 ≥ 200 
darah sewaktu  (mg/dL) Darah kapiler < 90 90-199 ≥ 200 
Kadar glukosa Plasma vena < 100 100-125 ≥ 126 
darah puasa (mg/dL) Darah Kapiler < 90 90-99 ≥ 100 
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2.1.2  Faktor risiko penyebab DM 

Faktor risiko yang dapat diubah  

1. Gaya hidup  

Gaya hidup merupakan perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam 

aktivitas sehari-hari. Makanan cepat saji, olahraga tidak teratur dan 

minuman bersoda adalah salah satu gaya hidup yang dapat memicu 

terjadinya DM tipe-2 (ADA, 2014).  

2. Diet yang tidak sehat  

Perilaku diet yang tidak sehat yaitu kurang olahraga, menekan nafsu 

makan, sering mengkonsumsi makan siap saji (Abdurrahman, 2014). 

3. Obesitas   

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya 

penyakit DM. Menurut Kariadi (2009) dalam Fathmi (2012), obesitas 

dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (resisten insulin). 

Semakin banyak jaringan lemak pada tubuh, maka tubuh semakin resisten 

terhadap kerja insulin, terutama bila lemak tubuh terkumpul didaerah 

sentral atau perut (central obesity).  

Perhitungan berat badan ideal sesuai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

menurut WHO (2014), yaitu: IMT = BB(kg)/TB(m2)  

4. Tekanan darah tinggi  

Menurut Kurniawan dalam Jafar (2010) tekanan darah tinggi merupakan 

peningkatan kecepatan denyut jantung, peningkatan resistensi (tahanan) 

dari pembuluh darah dari tepi dan peningkatan volume aliran darah. 

Faktor risiko yang tidak dapat diubah  
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1. Usia  

Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi risiko terkena diabetes 

tipe 2. DM tipe 2 terjadi pada orang dewasa setengah baya, paling sering 

setelah usia 45 tahun (American Heart Association [AHA], 2012). 

Meningkatnya risiko DM seiring dengan bertambahnya usia dikaitkan 

dengan terjadinya penurunan fungsi fisiologis tubuh. 

2. Riwayat keluarga diabetes melitus  

Seorang anak dapat diwarisi gen penyebab DM orang tua. Biasanya, 

seseorang yang menderita DM memunyai anggota keluarga yang juga 

terkena penyakit tersebut (Ehsan, 2010). Fakta menunjukkan bahwa 

mereka yang memiliki ibu penderita DM tingkat risiko terkena DM 

sebesar 3,4 kali lipat lebih tinggi dan 3,5 kali lipat lebih tinggi jika 

memiliki ayah penderita DM. Apabila kedua orangtua menderita DM, 

maka akan memiliki risiko terkena DM sebesar 6,1 kali lipat lebih tinggi 

(Sahlasaida, 2015).  

3. Ras atau latar belakang etnis  

Risiko DM tipe 2 lebih besar terjadi pada hispanik, kulit hitam, penduduk 

asli Amerika, dan Asia (ADA, 2014). 

2.1.3  Manifestasi klinis 

Beberapa gejala umum yang dapat ditimbulkan oleh penyakit DM 

diantaranya :  

1. Pengeluaran urin (Poliuria)  

Poliuria adalah keadaan dimana volume air kemih dalam 24 jam 

meningkat melebihi batas normal. Poliuria timbul sebagai gejala DM 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



34 
 

 
 

dikarenakan kadar gula dalam tubuh relatif tinggi sehingga tubuh tidak 

sanggup untuk mengurainya dan berusaha untuk mengeluarkannya melalui 

urin. Gejala pengeluaran urin ini lebih sering terjadi pada malam hari dan 

urin yang dikeluarkan mengandung glukosa (PERKENI, 2015). 

2. Timbul rasa haus (Polidipsia)  

Polidipsia adalah rasa haus berlebihan yang timbul karena kadar glukosa 

terbawa oleh urin sehingga tubuh merespon untuk meningkatkan asupan 

cairan (Subekti, 2009).  

3. Timbul rasa lapar (Polifagia)  

Pasien DM akan merasa cepat lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan 

karena glukosa dalam tubuh semakin habis sedangkan kadar glukosa 

dalam darah cukup tinggi (PERKENI, 2015).  

4. Peyusutan berat badan  

Penyusutan berat badan pada pasien DM disebabkan karena tubuh 

terpaksa mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi 

(Subekti, 2009). 

2.1.4 Patogenesis DM tipe-2 

Resistensi insulin pada otot dan liver  serta kegagalan sel beta pancreas 

telah dikenal  sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari DM tipe-2. Belakangan 

diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat daripada 

yang diperkirakan sebelumnya, selain otot, liver dan sel beta, organ lain seperti: 

jaringan lemak (meningkatnya lipolisis), gastrointestinal (defisiensi incretin), sel 

alpha pancreas (hiperglukagonemia), ginjal (peningkatan absorpsi glukosa), dan 

otak (resistensi insulin), kesemuanya ikut berperan dalam menimbulkan terjadinya 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



35 
 

 
 

gangguan toleransi glukosa pada DM tipe-2.  Delapan organ penting dalam 

gangguan toleransi glukosa ini (ominous octet) penting dipahami karena dasar 

patofisiologi ini memberikan konsep tentang:  

1. Pengobatan harus ditujukan guna memperbaiki gangguan patogenesis, bukan 

hanya untuk menurunkan HbA1c saja  

2. Pengobatan kombinasi yang diperlukan harus didasari atas kinerja obat pada 

gangguan multiple dari patofisiologi DM  tipe-2.  

3. Pengobatan harus dimulai sedini mungkin untuk mencegah atau 

memperlambat progresivitas kegagalan sel beta yang sudah terjadi pada 

penyandang gangguan toleransi glukosa, (PERKENI, 2015).  

2.1.5 Mekanisme komplikasi DM Tipe 2 

DM tipe 2 ditandai oleh adanya gangguan metabolik ganda yang progresif 

yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. 

Resistensi insulin menyebabkan kemampuan insulin menurunkan kadar  gula 

darah menjadi tumpul akibatnya pankreas harus mensekresi insulin lebih banyak 

untuk mengatasi kenaikan kadar glukosa darah. Pada tahap awal ini, 

kemungkinan individu tersebut akan mengalami ganguan toleransi glukosa (tahap 

pradiabetes), tetapi belum memenuhi kriteria sebagai penyandang DM. Kondisi 

resistensi insulin akan berlanjut dan semakin bertambah berat, sementara 

pankreas tidak mampu lagi terus menerus meningkatkan kemampuan sekresi 

insulin yang cukup untuk mengontrol gula darah. Peningkatan produksi glukosa 

hati, penurunan pemakaian glukosa oleh otot dan lemak berperan atas terjadinya 

hiperglikemia kronik saat puasa dan setelah makan. Akhirnya sekresi insulin oleh 

beta sel pankreas akan menurun dan kenaikan kadar gula darah semakin 
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bertambah berat (Soewondo, 2007). 

 Komplikasi vaskular jangka panjang DM melibatkan pembuluh darah 

kecil (mikroangiopati) dan pembuluh darah sedang dan besar (makroangiopati). 

Makroangiopati diabetikum mempunyai gambaran histopatologis berupa 

aterosklerosis. Mikroangiopati merupakan lesi spesifik DM yang menyerang 

kapiler dan arteriol retina (retinopati diabetikum), glomerulus ginjal (nefropati 

diabetikum) dan saraf perifer (neuropati diabetikum), dan otot serta kulit (Price & 

Wilson, 2006). 

2.1.6  Penatalaksanaan DM 

1. Pengaturan diet  

Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan diabetes. 

Diet  yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang 

dalam hal karbohidrat, protein dan lemak, sesuai dengan kecukupan gizi 

baik sebagai berikut:  

1) Karbohidrat : 60-70%  

2) Protein : 10-15%  

3) Lemak : 20-25%  

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

akut dan kegiatan fisik, yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai dan 

mempertahankan berat badan ideal.  Penurunan berat badan telah 

dibuktikan dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respons 

sel-sel β terhadap stimulus glukosa. Dalam salah satu penelitian dilaporkan 

bahwa penurunan 5% berat badan dapat mengurangi kadar HbA1c 

sebanyak 0,6% (HbA1c adalah salah satu parameter status DM), dan setiap 
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kilogram penurunan berat badan dihubungkan dengan 3-4 bulan tambahan 

waktu harapan hidup. Selain jumlah kalori, pilihan jenis bahan makanan 

juga sebaiknya diperhatikan. Masukan kolesterol tetap diperlukan, namun 

jangan melebihi 300 mg per hari. Sumber lemak diupayakan yang berasal 

dari bahan nabati, yang mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh 

dibandingkan asam lemak jenuh. Sebagai sumber protein sebaiknya 

diperoleh dari ikan, ayam (terutama daging dada), tahu dan tempe, karena 

tidak banyak mengandung lemak. Masukan serat sangat penting bagi 

penderita diabetes, diusahakan paling tidak 25 g per hari. Disamping akan 

menolong menghambat penyerapan lemak, makanan berserat yang tidak 

dapat dicerna oleh tubuh juga dapat membantu mengatasi rasa lapar yang 

kerap dirasakan penderita DM tanpa risiko masukan kalori yang berlebih. 

Disamping itu makanan sumber serat seperti sayur dan buah-buahan segar 

umumnya kaya akan vitamin dan mineral (KEMKES, 2015). 

2. Olah Raga  

Berolah raga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula 

darah tetap normal. Saat ini ada dokter olah raga yang dapat dimintakan 

nasihatnya untuk mengatur jenis dan porsi olah raga yang sesuai untuk 

penderita diabetes. Prinsipnya, tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan 

asal dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi 

kesehatan. Olahraga yang disarankan adalah yang bersifat CRIPE 

(Continuous, Rhytmical, Interval, Progressive, Endurance Training). 

Sedapat mungkin mencapai zona sasaran 75-85% denyut nadi maksimal 

(220-umur), disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi penderita. 
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Beberapa contoh olah raga yang disarankan, antara lain jalan atau lari pagi, 

bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Olahraga aerobik ini paling 

tidak dilakukan selama total 30-40 menit per hari didahului dengan 

pemanasan 5-10 menit dan diakhiri pendinginan antara 5-10 menit. Olah 

raga akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor 

insulin dalam tubuh dan juga meningkatkan penggunaan glukosa, 

(KEMKES, 2015). 

3. Terapi obat  

Apabila penatalaksanaan terapi tanpa obat (pengaturan diet dan olah raga) 

belum berhasil mengendalikan kadar glukosa darah penderita, maka perlu 

dilakukan langkah berikutnya berupa penatalaksanaan terapi obat, baik 

dalam bentuk terapi obat hipoglikemik oral, terapi insulin, atau kombinasi 

keduanya, (KEMKES, 2015). 

2.1.7  Pencegahan DM 

1. Pengelolaan makan  

Diet yang dianjurkan yaitu diet rendah kalori, rendah lemak, rendah lemak 

jenuh, diet tinggi serat. Diet ini dianjurkan diberikan pada setiap orang 

yang mempunyai risiko DM. Jumlah asupan kalori ditujukan untuk 

mencapai berat badan ideal. Selain itu, karbohidrat kompleks merupakan 

pilihan dan diberikan secara terbagi dan seimbang sehingga tidak 

menimbulkan puncak glukosa darah yang tinggi setelah makan 

(Goldenberg dkk, 2013). Pengaturan pola makan dapat dilakukan 

berdasarkan 3J yaitu jumlah, jadwal, dan jenis diet (Tjokroprawiro, 2006).  
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1) Jumlah yaitu jumlah kalori setiap hari yang diperlukan oleh seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan energi. Jumlah kalori ditentukan sesuai 

dengan IMT (Indeks Massa Tubuh) dan ditentukan dengan satuan kilo 

kalori (kkal). IMT = BB (kg)/TB (m2) 

2) Jadwal makan diatur untuk mencapai berat badan ideal. Sebaiknya 

jadwal makannya diatur dengan interval 3 jam sekali dengan 3x makan 

besar dan 3x makan selingan dan tidak menunda jadwal makan sehari-

hari. 

3) Jenis adalah jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi. 

Ketika ingin mengonsumsi makanan, tips yang dapat dilakukan yaitu 

melihat label makanan. Pada serving size, lihat kemasan pada bagian 

belakang yaitu misalnya 5, dan kandungannya tertulis 250 kkal, jadi 

jika seseorang menghabiskan 1 produk tersebut, maka orang tersebut 

menghabiskan sebanyak 1250 kkal. Oleh karena itu, dengan 

memperhatikan label makanan, maka seseorang akan lebih waspada 

terkait jumlah kebutuhan kalori hariannya. 

2. Aktifitas fisik  

Kegiatan jasmani sehari dan latihan jasmani secara teratur (3-4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit terdiri dari pemanasan ±15 menit 

dan pendinginan ±15 menit), merupakan salah satu cara untuk mencegah 

DM. Kegiatan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, berjalan kaki ke 

pasar, menggunakan tangga, berkebun harus tetap dilakukan dan 

menghindari aktivitas sedenter misalnya menonton televisi, main game 

komputer, dan lainnya. Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran 
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juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin,  

sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang 

dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya 

disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Hindarkan 

kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas malasan (PERKENI, 

2011). 

3. Kontrol Kesehatan  

Seseorang harus rutin mengontrol kadar gula darah agar diketahui nilai 

kadar gula darah untuk mencegah terjadinya diabetes melitus supaya ada 

penanganan yang cepat dan tepat saat terdiagnosa diabetes melitus 

(Sugiarto & Suprihatin, 2012). Seseorang dapat mencari sumber informasi 

sebanyak mungkin untuk mengetahui tanda dan gejala dari diabetes 

melitus yang mungkin timbul, sehingga mereka mampu mengubah tingkah 

laku sehari-hari supaya terhindar dari penyakit diabetes melitus. 

 

2.2  Konsep Kepatuhan 

2.2.1  Pengertian kepatuhan 

Kepatuhan  berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. 

Kepatuhan atau ketaatan (compliance/ adherence) adalah tingkat pasien 

melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau 

oleh orang lain (Smeltzer, 2012).  

Menurut Sacket (dalam Niven, 2002: 192), mendefinisikan kepatuhan 

pasien sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang 
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diberikan oleh petugas kesehatan. Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan sebuah terapi pada pasien yang mengikuti 

ketentuanketentuan kesehatan profesional.  

Kepatuhan (adherence) secara umum didefinisikan sebagai tingkatan 

perilaku seseorang yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan atau 

melaksanakan gaya hidup sesuai dengan rekomendasi pemberi pelayanan 

kesehatan (WHO, 2013).  

Kepatuhan terhadap diet pasien DM membutuhkan partisipasi yang aktif 

dari pasien sehingga program diet yang telah ditentukan berjalan sesuai dengan 

yang dianjurkan. Penderita DM tippe-2 yang patuh diet adalah yang menjalankan 

program diet dengan prinsip 3J ( tepat jadwal, tepat jumlah, tepat jenis). 

2.2.2  Faktor yang memengaruhi kepatuhan 

Menurut Green (dikutip dari Notoadmojdo, 2013) ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku klien untuk menjadi taat/tidak taat 

terhadap program pengobatan, yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor 

predisposisi, faktor pendukung serta faktor pendorong, yaitu : 

1. Faktor Predisposisi  

Faktor presisposisi merupakan faktor utama yang ada didalam diri 

individu yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, persepsi, kepercayaan 

dan keyakinan, nilai-nilai serta sikap.  

2. Faktor Pendukung  

Faktor pendukung merupakan faktor yang diluar individu seperti :  

1) Pendidikan  
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Tingkat pendidikan pasien dapat meningkatkan kepatuhan, 

sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang 

aktif dalam hal ini sekolah umum mulai dari tingkat dasar sampai 

perguruan tinggi yang menggunakan buku-buku dan penggunaan 

kaset secara mandiri, (Z., S., & E.Z., 2018). 

2) Akomodasi  

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian 

pasien yang dapat memengaruhi kepatuhan, sebagai contoh, pasien 

yang lebih mandiri harus dapat merasakan bahwa dia dilibatkan 

secara aktif dalam program pengobatan, sementara pasien yang 

lebih mengalami ansietas dalam menghadapi sesuatu, harus 

diturunkan dahulu tingkat ansietasnya dengan cara meyakinkan dia 

atau dengan teknik-teknik lain sehingga dia termotivasi untuk 

mengikuti anjuran pengobatan dan jika tingkat ansietas terlalu 

tinggi atau terlalu rendah, maka kepatuhan pasien akan berkurang.   

3) Modifikasi faktor lingkungan dan sosial  

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan 

teman-teman. Kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk 

untuk membantu kepatuhan terhadap program pengobatan seperti 

pengurangan berat badan, membatasi asupan cairan, dan 

menurunkan konsumsi protein.   

4) Perubahan model terapi  

Program-program pengobatan dapat dibuat sesederhana mungkin, 

dan pasien terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. 
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Dengan cara ini komponen sederhana dalam program pengobatan 

dapat diperkuat, untuk selanjutnya dapat mematuhi komponen-

komponen yang lebih kompleks.   

5) Meningkatkan interaksi tenaga kesehatan dengan pasien  

Suatu hal penting untuk memberikan umpan balik pada pasien 

setelah memperoleh informasi tentang diagnosis. Pasien 

membutuhkan penjelasan tentang kondisinya saat ini, apa 

penyebabnya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan kondisi 

seperti itu. Suatu penjelasan tentang penyebab penyakit dan 

bagaimana pengobatannya, dapat membantu meningkatkan 

kepercayaan pasien. Untuk melakukan konsultasi selanjutnya dapat 

membantu meningkatkan kepatuhan. Untuk meningkatkan 

interaksi tenaga kesehatan dengan pasien, diperlukan suatu 

komunikasi yang baik oleh seorang perawat. Sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien (Niven, 2000).  

3. Faktor Pendorong  

Faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan 

atau petugas yang lain. Menurut Brunner & Suddarth (2012) dalam buku 

ajar keperawatan medikal bedah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan adalah :  

1) Faktor Demografi seperti usia, jenis kelamain, suku bangsa, status 

sosial, ekonomi dan pendidikan.  

2) Faktor penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala 

akibat terapi.  
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3) Faktor psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga 

kesehatan, penerimaan atau penyangkalan terhadap penyakit, 

keyakinan agama atau budaya dan biaya financial dan lainnya yang 

termaksud dalam mengikuti regimen.  

Menurut Smet (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan adalah:  

1. Faktor komunikasi   

Berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan dokter mempengaruhi  

tingkat ketidaktaatan, misalnya informasi dengan pengawasan yang 

kurang, ketidakpuasaan terhadap aspek hubungan emosional dengan 

dokter, ketidakpuasaan terhadap obat yang diberikan.  

2. Pengetahuan  

Ketetapan dalam memberikan informasi secara jelas dan eksplisit terutama  

sekali penting dalam pemberian program diet, karena sering sekali  pasien 

menghentikan program tersebut setelah gejala yang dirasakan hilang  

3. Fasilitas kesehatan  

Fasilitas Kesehatan merupakan sarana penting dimana dalam memberikan  

penyuluhan terhadap penderita diharapkan penderita menerima penjelasan 

dari tenaga kesehatan 

 

2.3  Karakteristik Masyarakat Jawa 

Menurut Bratawidjaja (2000), masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal 

sebagai suku bangsa yang sopan dan halus, tetapi mereka juga terkenal sebagai 

suku bangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan 
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watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari 

konflik, karena itulah mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila 

terjadi perbedaan pendapat. Orang suku Jawa juga mempunyai kecenderungan 

untuk membeda-bedakan masyarakat berdasarkan asal-usul dan kasta/golongan 

sosial. Sifat seperti ini merupakan ajaran budaya Hindu dan Jawa Kuno yang 

sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa, setelah masuknya 

Islam pada akhirnya ada perubahan dalam pandangan tersebut. Masyarakat Jawa 

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan untuk mencari 

keseimbangan dalam tatanan kehidupan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat 

yang diwujudkan dalam bentuk tata upacara dan masyarakat diharapkan untuk 

mentaatinya. Upacara adat dalam masyarakat Jawa adalah pencerminan bahwa 

semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata 

nilai yang dipancarkan melalui tata upacara adat merupakan tata kehidupan 

masyarakat Jawa yang serba hati-hati agar dalam melaksanakan pekerjaan 

mendapatkan keselamatan lahir batin. Masyarakat Jawa mempunyai berbagai tata 

upacara adat sejak sebelum lahir (janin) sampai meninggal. Setiap tata upacara 

adat mempunyai makna tersendiri dan sampai saat ini masih cukup banyak yang 

dilestarikan.  

 

2.5  Konsep Budaya 

2.5.1  Pengertian budaya 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh suatu kelompok orang yang diwariskan dari generasi 

kegenerasi. Budaya memberi identitas pada sekelompok orang. Budaya 
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memiliki karakteristik yang terjabar dalam aspek-aspek budayanya. 

Misalnya bahasa, pakaian dan penampilan, makan dan kebiasaan makan, 

nilai dan norma, kepercayaan, sikap dan sebagainya. Budaya dapat 

dipandang sebagai: cara hidup, pola umum tentang kehidupan, sesuatu 

yang secara fungsional diatur oleh system, sesuatu yang dipelajari, cara 

hidup dari suatu kelompok sosial. Budaya telah mewarnai sikap 

masyarakat karena budaya memberi corak pengalaman individu yang 

menjadi anggota kelompok budaya, (Sulasman, 2013).   

Dalam keseharian budaya atau kebudayaan di artikan sebagai 

kebiasaan, mungkin yang sudah lama hingga di anggap berasal dari suku 

atau struktur genetika seseorang. Menurut Oswal budaya merupakan 

karakteristik pola-pola prilaku hasil belajar dalam kelompok masyarakat. 

Manusia lahir tidak membawa budaya, melainkan di lengkapi dengan 

kapasitas untuk mempelajari budaya, dengan cara misalnya mengamati, 

meniru, dan mencoba.   

Tradisi merupakan aspek budaya yang sangat penting dan dapat 

diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tak tertulis, pantangan -

pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi dapat mempengaruhi bangsa tentang 

apa yang menjadi perilaku dan prosedur yang layak berkenaan dengan 

makanan, pakaian, apa yang berharga, apa yang harus dihindari atau 

kebaikan. Tradisi melengkapi masyarakat dengan sesuatu ”tatanan mental” 

yang memiliki pengaruh kuat atas sistem moral masyarakat untuk menilai 

apa yang benar atau salah, baik atau buruknya. Tradisi mengekspresikan 

suatu budaya, memberi anggotanya suatu rasa memiliki dan keunikan.  
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Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam membentuk 

kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-

tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan 

orang-orang tinggal dalam suatu tingkat perkembangan teknik tertentu dan 

pada suatu saat tertentu. Secara formal budaya adalah sebagai tatanan 

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki 

agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek- 

objek materi, dan milik yang di peroleh sekelompok besar orang dari 

generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Dengan 

demikian budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren 

untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya 

meramalkan perilaku orang lain, (Roth & Republik, 2016).  

2.5.2  Macam budaya Jawa 

1. Kenduri untuk kirim do‟a saudara yang telah meninggal dunia 

Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, namun kematian merupakan 

kepergian almarhum yang harus disertai keikhlasan dari keluarga yang 

ditinggalkan, sehingga sedekah yang diberikan untuk menghormati arwah 

dan roh-roh dari orang meninggal didasarkan kepada kepercayaan adanya 

kehidupan sesudah mati (Suyono, 2009:147). Keluarga akan mengadakan 

kenduri atau selamatan. Didalam kenduri memiliki “nilai-nilai 

kebersamaan, ketenangan, dan kerukunan. Sekaligus slametan 

menimbulkan suatu perasaan kuat bahwa semua warga desa adalah sama 

derajatnya satu sama lain” (Magnis, 1984:15).   
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2. Pernikahan  

Pernikahan adalah hasil dari sebuah budaya karena budaya menikah 

seseorang sangat berbeda, lain halnya jika budaya seseorang yang agamis, 

maka pernikahaan itu dapat diterima secara umum, pada intinya budaya 

satu dengan budaya lain berbeda-beda, akan tetapi semua agama 

mempunyai satu tujuan yang sama yakni mengajari penganutnya untuk 

berbuat kebaikan. Pelaksanaan upacara pernikahan berdasarkan 

perhitungan waktu yang di tentukan oleh sesepuh atau kedua orang tua 

mempelai yang harus sesuai dengan saptawara atau pancawara kedua 

calon pengantin. Pelaksanaan upacara pernikahan didadalamnya ada pesta 

makan bersama yang merupakan wujud syukur dari kedua mempelai dan 

orang tua yang menikahkan. 

3. Tradisi Kenduri Tingkeban 

Bila umur kandunganya sudah mencapai tujuh bulan diadakan sesajian 

yang dinamakan mitoni, tingkeb atau mandangsemaya. Maksud dari 

selamatan ini adalah agar kelahirannya lancar, tepat pada waktunya, tidak 

prematur dan tidak terlalu lama di kandungan. Doa yang umum dalam 

acara ini adalah donga rasul. Sajian untuk acara ini terdiri dari tujuh 

tumpeng nasi putih, tujuh jenis daging, tujuh macam rujak crobo, dan 

tujuh jenis jenang, atau kue-kue lainnya. Dapat ditambahkan bahwa dalam  

upacara ini perampuan yang sedang hamil itu akan diolesi dengan tujuh 

macam boreh sebagai syarat penolakan terhadap kekuatan jahat, dan agar 

dapat menyenangkan roh yang baik. Oleh karena itu, perempuan itu diolesi 
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di tujuh bagian dari badannya, yaitu pada mukanya, dadanya, punggung, 

kedua tangannya, dan kedua kakinya. 

 
2.6  Theory of  Planned Behavior 

2.6.1  Sejarah theory of  planned behavior  

Banyak penelitian tentang tingkah laku yang di bahas di dalam Psikologi 

dihubungkan dengan variabel sikap. Aiken (2002) mencontohkan studi tentang 

perilaku terkait variabel sikap yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh 

LaPiere (1934), yaitu tentang hubungan sikap para manager motel dan restoran 

terhadap keturunan China dengan perilaku menerima atau menolak keturunan 

bangsa China tersebut sebagai tamu di restoran atau motel mereka. Ternyata 

hasilnya didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang cukup kuat antara sikap 

dengan perilaku aktual seseorang. Hasil penelitian ini kemudian dikaji pada 

beberapa penelitian selanjutnya dan didapatkan kesimpulan bahwa untuk dapat 

menjadi prediktor tingkah laku yang baik, pengukuran sikap harus memenuhi 2 

syarat, yaitu aggregation dan compatibility. Aggregation berarti sikap harus 

diukur secara total/menyeluruh melalui kombinasi multi item, dan Compatibility 

berarti antara pengukuran sikap dan perilaku harus sesuai dalam hal kekhususan 

cakupannya (secara umum/spesifik). 

Hubungan antara sikap dengan perilaku diatas masih terlalu jauh, walaupun sudah 

dilakukan pengukuran sikap secara menyeluruh dan tepat. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih ada faktor yang berperan sebagai penghubung antara sikap dan 

perilaku, yaitu intensi. Intensi merupakan pernyataan individu mengenai niatnya 

untuk melakukan tingkah laku tertentu. Pengukuran intensi ini sangat berguna 

untuk memprediksi tingkah laku. Terutama untuk melakukan penelitian yang 
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kemungkinannya sulit untuk mengukur tingkah laku aktual secara langsung 

dengan berbagai alasan, misalnya perilaku melakukan percobaan bunuh diri, 

pengukuran intensi ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Intensi itu sendiri 

didapatkan suatu penyimpulan bahwa TRA hanya berlaku bagi tingkah laku yang 

berada di bawah kontrol penuh individu, namun tidak sesuai untuk menjelaskan 

tingkah laku yang tidak sepenuhnya di bawah kontrol individu, karena ada faktor 

yang dapat menghambat atau memfasilitasi realiasasi intensi ke dalam tingkah 

laku. Berdasarkan analisis ini, lalu Ajzen (1988) menambahkan satu faktor 

anteseden bagi intensi yang berkaitan dengan kontrol individu ini, yaitu perceived 

behavioral control (PBC). Penambahan satu faktor ini kemudian mengubah TRA 

menjadi Theory of Planned Behavior, yang selanjutnya disebut sebagai TPB.  

Asumsi teori TPB:  

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (perceived 

behavioral control) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. 

Orang – orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber- 

sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk 

melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat 

berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai 

sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain 

akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan 

demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku 

(perceived behavioral control) dengan minat yang tidak dimediasi oleh 

sikap dan norma subyektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang 
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mennghubungkan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control) ke minat.  

2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol 

persepsi perilaku (perceived behavioral control) dengan perilaku. Di 

banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada 

motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap 

perilaku yang dilakukan. Dengan demikian. Kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavioral control) dapat mempengaruhi perilaku secara tidak 

langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara 

langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukan dengan panah yang 

menghubungkan kontrol persepsi perilaku (perceived behavioral control) 

langsung ke perilaku (behavior). Kontrol perilaku yang dirasakan 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai 

sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu (Azwar, 2003). TPB 

mengganggap bahwa teori sebelumnya mengenai perilaku yang tidak 

dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan, juga dipengaruhi 

oleh faktor mengenai faktor non motivasional yang dianggap sebagai 

kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat 

dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Ajzen menambahkan satu dertiminan 

lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya 

perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu menurut TPB, intensi 

dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku 

(Ajzen dalam Jogiyanto 2007).   
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2.6.2  Intensi  

Ajzen (2005) mengartikan intensi sebagai disposisi tingkah laku, yang 

hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk 

tindakan. Sejalan definisi tersebut, Feldman (1995) menyatakan intensi adalah 

rencana atau resolusi individu untuk melaksanakan tingkah laku yang sesuai 

dengan sikap mereka. Intensi juga diartikan sebagai deklarasi internal untuk 

bertindak/melakukan sesuatu (Hogg & Vaughan, 2005). Sedangkan menurut 

Bandura (1981), intensi adalah determinasi untuk melakukan suatu aktivitas atau 

untuk menyatakan kejadian di masa depan. Menurut Fishbein, Ajzen dan beberapa 

ahli lainnya, intensi adalah prediktor yang baik tentang bagaimana kita 

berperilaku di masa depan. Beberapa definisi di atas menekankan hal yang kurang 

lebih sama, bahwa intensi merupakan niat individu untuk melakukan sesuatu di 

masa depan. Banyaknya ahli yang memberikan definisi pada intensi di atas 

menunjukkan bahwa bahasan tentang intensi merupakan topik yang penting, 

terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku. Hal ini disebabkan 

tingkah laku yang banyak dibahas dalam psikologi sosial berkaitan dengan 

tingkah laku dibawah kontrol kemauan/kesadaran (volitional). Intensi juga 

diartikan sebagai hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku 

dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk 

bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka 

pada perilaku tersebut.  Artinya, individu akan melakukan sesuatu tingkah laku 

hanya jika ia benar-benar ingin melakukannya, untuk itu individu tersebut 

membentuk intensi. Menurut Feldman (1995), intensi ini akan terwujud dalam 

tingkah laku yang sebenarnya, jika individu tersebut mempunyai kesempatan yang 
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baik dan waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Selain itu, intensi tersebut 

akan dapat memprediksi tingkah laku jika diukur dengan tepat. 

2.6.3  Sikap 

Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau 

negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. 

(Fishbein dan Ajzen dalam Ramdhani 2008) Mendenifisikan sikap (Atitude) 

sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima 

atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang 

menempatkan individual dalam skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau 

jelek; setuju atau menolak, dan lainnya. Sikap adalah suatu reaksi evaluatif 

menguntungkan terhadap sesuatu atau beberapa, dipamerkan dalam keyakinan 

seseorang, perasaan perilaku, kemudian definisi lain mengatakan: An attitude is a 

disposition to respond favourably or unfuorably to object, person, institution or 

event, Sarwono (2002). Definisi ini memberikan pengertian bahwa sikap adalah 

suatu disposisi bertindak positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, lembaga 

atau peristiwa.  Attitude is a psyshological tendency that is expressed by 

evaluating a particularentity with some degree of favor or disfavor (Eagly & 

Chaiken dalam Sarwono, 2002). Sikap adalah kecenderungan psikologis yang 

diekspresikan dengan mengevaluasi kesatuan tertentu dengan beberapa derajat 

mendukung atau tidak mendukung. Definisi lain dikemukakan Gerungan (2004) 

attitude dapat kita terjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu yang dapat 

merupakan sikap pandanagan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai 

dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek.   

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



54 
 

 
 

 Sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, 

yang mengarahkan dan secar dinamis mempengaruhi respon-respon individu 

terhadap semua objek dan situasi yang terkait. Sikap adalah ide yang berkaitan 

dengan emosi yang mendorong dilakukannya tindakan-tindakan tertentu dalam 

situasi sosial. Secara tegas menyatakan bahwa predisposisi itu diperoleh dari 

proses belajar. Ramdhani (2008) menyatakan bahwa ide yang merupakan 

predisposisi tersebut berkaitan dengan emosi. Menurut Luthfi (2009) domain 

sikap dapat dipahami sebagai dimensi atau unsur-unsur dari sikap. Unsur ini 

memudahkan seseorang dalam melakukan pemahaman ataupun pengukuran 

terhadap sikap.  

Aiken (2002) menjabarkan beberapa definisi sikap oleh beberapa ahli, 

diantaranya adalah Gagne dan Brigg (1974) yang mendeskripsikan sikap sebagai 

kondisi internal individu yang mempengaruhi pilihan individu untuk 

menampilkan tingkah laku terhadap obyek, orang atau kejadian.  

Kesimpulan definisi sikap yaitu disposisi individu untuk berperilaku yang 

didasarkan evaluasinya terhadap suatu obyek, orang atau kejadian, yang kemudian 

diekspresikan dalam bentuk kognitif, afektif dan konatif. 

2.6.4  Komponen sikap 

1. Komponen Kognitif. Komponen ini berkaitan dengan pikiran atau rasio 

individu yang dihubungkan dengan konsekuensi yang dihasilkan tingkah 

laku tertentu. Hal ini berhubungan dengan belief seseorang mengenai 

segala sesuatu, baik negatif maupun positif tentang obyek sikap. 

Contohnya adalah sikap terhadap profesi medis. Belief bahwa profesi 

medis seperti dokter dan perawat berhubungan dengan pekerjaan yang 
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tidak profesional, tidak berkualifikasi baik, hanya berorientasi pada uang 

adalah beberapa contoh belief negatif yang dipikirkan seseorang yang 

kemudian akan mengarahkan orang tersebut pada akhirnya memiliki sikap 

yang negatif terhadap profesi medis, demikian juga sebaliknya jika ia 

memiliki belief yang positif. 

2. Komponen Afektif. Komponen afektif menjelaskan evaluasi dan perasaan 

seseorang terhadap obyek sikap. Apabila diaplikasikan pada contoh sikap 

terhadap profesi medis di atas, seseorang yang memiliki perasaan jijik 

terhadap profesi medis dan apa yang dikerjakannya akan melahirkan sikap 

yang negatif pada orang tersebut, demikian sebaliknya jika ia memiliki 

perasaan positif, maka ia juga akan memiliki sikap positif pada profesi 

medis. 

3. Komponen Konatif. Komponen konatif adalah kecenderungan tingkah 

laku, intensi, komitmen dan tindakan yang berkaitan obyek sikap. Jika 

diaplikasikan pada contoh sebelumnya, seseorang memiliki sikap yang 

positif pada profesi medis jika orang tersebut menyatakan kesediannya 

untuk memberikan sumbangan pada pembangunan rumah sakit baru, 

bersedia mengunjungi dokter secara rutin, berencana memperkenalkan 

anaknya untuk mengenal dokter, dan lainnya. Fishbein & Ajzen (1975) 

menyatakan bahwa intensi sering dilihat sebagai komponen konatif dari 

sikap dan diasumsikan bahwa komponen konatif ini berhubungan dengan 

komponen afektif dari sikap. 
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2.6.5  Norma subyektif 

Norma Subyektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi 

minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Seseorang berperilaku tidak terlepas dari 

kegiatan melakukan keputusan untuk berperilaku. Keputusan yang akan diambil 

seseorang dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar 

pertimbangan orang lain yang dianggap penting. Keputusan yang dipilih bisa 

gagal untuk dilakukan jika pertimbangan orang lain tidak mendukung, walaupun 

pertimbangan pribadi menguntungkan.  

Perception that most people who are important to him think he should or 

should not perform the behavior in question” (hal 302). Menurut Baron & Byrne 

(2002), norma subyektif adalah persepsi individu tentang apakah orang lain akan 

mendukung atau tidak terwujudnya tindakan tersebut. Norma subyektif juga 

diartikan sebagai persepsi tentang tekanan sosial dalam melaksanakan perilaku 

tertentu (Feldman, 1995). Hogg & Vaughan (2005) berpandangan bahwa norma 

subyektif adalah produk dari persepsi individu tentang beliefs yang dimiliki orang 

lain. Peneliti merumuskan norma subyektif sebagai norma yang didapatkan 

seseorang dari persepsi terhadap sejauh mana lingkungan sosial yang cukup 

berpengaruh akan mendukung atau tidak pelaksanaan tingkah laku tersebut. 

Dalam hal ini significant others menyediakan petunjuk tentang „hal apakah yang 

seharusnya pantas/tepat untuk dilakukan?‟ Misalnya adalah norma subyektif 

tentang diet dengan makanan rendah lemak (low fat diets). Norma ini didapat dari 

banyaknya teman-teman yang melakukan diet.  
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2.6.6  Komponen norma subyektif 

Menurut Fishbein dan Azjen (2005), norma subjektif secara umum mempunyai 

dua komponen berikut:   

1. Normative beliefs (Keyakinan Norma).  

Persepsi atau keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap 

dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak. 

Keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain yang 

penting dan berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan tersebut apakah 

subjek harus melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu.  

2. Motivation to comply (motivasi untuk memenuhi).  

Motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Norma 

subjektif dapat dilihat sebagai dinamika antara dorongan-dorongan yang 

dipersepsikan individu dari orang-orang disekitarnya dengan motivasi 

untuk mengikuti pandangan mereka (motivation to comply) dalam 

melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tersebut.  

Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan 

sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 2005).  

Dalam model TRA dan TPB norma subjektif adalah fungsi dari normative 

beliefs, yang mewakili persepsi mengenai preferensi signifikan lainya 

mengenai apakah perilaku tersebut harus dilakukan. Model ini 

mengkuantifikasi keyakinan ini dengan mengalikan kemungkinan 

subyektif seorang disebut relevan berpikir bahwa seseorang harus 

melaksanakan perilaku tersebut dengan motivasi seseorang untuk 

mengikuti (motivation to comply) apa yang ingin dilakukan. 
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2.6.7  Perceived behavioral control (PBC)  

Perceived behavioral control (PBC) adalah ukuran sejauh mana individu 

percaya tentang mudah atau sulitnya menampilkan tingkah laku tertentu (Hogg & 

Vaughan, 2005). Menurut Feldman (1995), PBC adalah persepsi tentang kesulitan 

atau kemudahan dalam melaksanakan tingkah laku, berdasarkan pada pengalaman 

sebelumnya dan hambatan yang diantisipasi dalam melaksanakan tingkah laku 

tertentu. Peneliti menyimpulkan PBC sebagai persepsi individu terhadap kadar 

kemudahan dan kesulitan suatu tingkah laku serta kontrol yang dimiliki untuk 

melaksanakan tingkah laku tersebut. 

Kontrol perilaku menurut Ajzen (2005) mengacu pada persepsi-persepsi 

seseorang akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tertentu. Dengan 

kata lain kontrol perilaku menunjuk kepada sejauh mana seseorang merasa bahwa 

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol 

individu yang  bersangkutan. Kontrol perilaku ditentukan oleh sejumlah 

keyakinan tentang hadirnya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau 

mempersulit terlaksananya perilaku yang ditampilkan. Perilaku adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang 

tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku merupakan respons atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar (Notoatmodjo, 2003).   

 Kontrol perilaku secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan 

suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2006). Di mana dalam 

situasi pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangi 

dalam melakukan tindakan tersebut. Kontrol perilaku yang dirasakan ditunjukan 

dengan tanggapan seseorang terhadap halangan dari dalam atau halangan dari luar 
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sewaktu melakukan perilaku atau tingkah laku. Kontrol perilaku dapat mengukur 

kemampuan seseorang dalam mendapatkan sesuatu dalam mengambil suatu 

kegiatan.  

Perilaku akan bergantung pada interaksi antara sikap, keyakinan, dan niat 

berperilaku.  Niat berperilaku seseorang juga akan dipengaruhi oleh kontrol 

perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kondisi di 

mana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, 

mencakup juga pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada 

yang dipertimbangkan oleh orang tersebut (Tjahjono, 2005). Pengaruh langsung 

dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga 

memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma 

subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin 

kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai 

dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) 

niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku 

yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal 

tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan 

perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol 

perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang 

dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan 

sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan, (Ernawati, 2010).  

2.6.8  Peranan perceived behavioral control (PBC)  

PBC adalah faktor yang sangat berperan dalam memprediksi tingkah laku 

yang tidak berada di bawah kontrol penuh individu tersebut. PBC berperan dalam 
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meningkatkan terwujudnya intensi ke dalam tingkah laku pada saat yang tepat. 

Misalnya saja perilaku untuk berhenti merokok. Individu bisa saja memiliki sikap 

yang positif dan persepsi bahwa orang lain akan sangat mendukung tindakannya 

tersebut atau bahkan ia sudah berkeinginan untuk berhenti merokok, namun ia 

mungkin saja tidak dapat melakukannya karena ia terhambat oleh faktor seperti 

perasaan takut dan tidak mampu untuk melakukannya atau akan merasa lemas jika 

tidak merokok kelak dan faktor dari dalam ataupun dari luar lainnya. Contoh 

tersebut menunjukkan bahwa walaupun individu memiliki sikap, dan norma 

subyektif yang mendukungnya untuk melaksanakan suatu tingkah laku, namun 

eksekusi tingkah laku itu sendiri masih bergantung pada faktor PBC yang ia 

miliki. 

Pengukuran PBC ini membawa kontribusi yang berharga dalam 

memprediksi tingkah laku, namun tidak terlalu berperan besar pada tingkah laku 

yang kontrol volitionalnya rendah, misalnya menghadiri kelas regular. Perceived 

behavioral control akan lebih berperan meningkatkan kemampuan prediktif 

intensi terhadap tingkah laku pada tingkah laku yang kontrol volitionalnya tinggi, 

seperti menurunkan berat badan. Pada tingkah laku yang sering kita kerjakan 

sehari-hari atau secara rutin, peran kontrol ini juga tidak terlalu besar. Individu 

menampilkan tingkah laku yang rutin melalui intensi yang spontan (spontaneous 

intention) pada situasi atau konteks yang sudah familiar (Ajzen, 2005). 
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2.6.9  Bagan theory of  planned behavior  

 

Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988) 
 

Gambar 2.1 di atas dapat menjelaskan setidaknya 4 hal yang berkaitan 

dengan perilaku manusia. Hal pertama yang dapat dijelaskan adalah hubungan 

yang langsung antara tingkah laku dengan intensi. Hal ini dapat berarti bahwa 

intensi merupakan faktor terdekat yang dapat memprediksi munculnya tingkah 

laku yang akan ditampilkan individu. Informasi kedua yang dapat diperoleh dari 

bagan di atas adalah bahwa intensi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap individu 

terhadap tingkah laku yang dimaksud (attitude toward behavior), norma subyektif 

(subjective norm), dan persepsi terhadap kontrol yang dimiliki PBC. Informasi 

ketiga yang bisa didapatkan dari bagan di atas adalah bahwa masing-masing 

faktor yang mempengaruhi intensi di atas (sikap, norma subyektif dan PBC) 

dipengaruhi oleh anteseden lainnya, yaitu beliefs. Sikap dipengaruhi oleh beliefs 

tentang tingkah laku atau yang disebut dengan behavioral beliefs, norma subyektif 

dipengaruhi oleh beliefs tentang norma atau disebut sebagai normative beliefs, 

sedangkan PBC dipengaruhi oleh belies tentang kontrol yang dimiliki atau disebut 
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sebagai control beliefs. Baik sikap, norma subyektif, maupun PBC merupakan 

fungsi perkalian dari masing-masing beliefs dengan faktor lainnya yang 

mendukung. Lebih jauh mengenai fungsi perkalian ini, akan dibahas pada sub bab 

berikutnya. Informasi keempat yang dapat diperoleh berkaitan dengan bagan di 

atas adalah mengenai peran PBC, yang merupakan ciri khas teori ini dibandingkan 

dengan TRA atau teori lainnya. Pada bagan dapat dilihat bahwa ada 2 cara atau 

jalan yang menghubungkan tingkah laku dengan PBC. Cara yang pertama 

diwakili dengan garis penuh yang menghubungkan PBC dengan tingkah laku 

secara tidak langsung melalui perantara intensi. Hubungan yang tidak langsung ini 

setara dengan hubungan 2 faktor lainnya dengan tingkah laku. Ajzen (2005) 

berasumsi bahwa PBC mempunyai implikasi motivasional pada intensi. Individu 

yang percaya bahwa dia tidak memiliki sumber daya atau kesempatan untuk 

menampilkan tingkah laku tertentu cenderung tidak membentuk intensi yang kuat 

untuk melakukannya, walaupun dia memiliki sikap yang positif dan ia percaya 

bahwa orang lain akan mendukung tingkah lakunya itu. Cara yang kedua adalah 

hubungan secara langsung antara PBC dengan tingkah laku yang digambarkan 

dengan garis putus-putus, tanpa melalui intensi. Ajzen (2005) menambahkan, 

garis putus-putus pada bagan 1 di atas menandakan bahwa hubungan antara PBC 

dengan tingkah laku diharapkan muncul hanya jika ada kesepakatan antara 

persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya dengan derajat akurasi yang 

cukup tinggi. 
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2.7  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka pikir kepatuhan diet penderita DM tipe-2 ditinjau dari 
theory of planned behavior 

 
Gambar 2.2 diatas menjelaskan bahwa perilaku menggagalkan diet 

terbentuk karena adanya niat. Niat terbentuk karena adanya sikap/ keinginan 

terhadap perilaku, norma subyektif dan pengendalian perilaku yang selanjutnya 

niat menjadi parameter untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan. Dua 

hal tersebut sikap dan norma subyektif atau pengaruh sosial menjadi tolak ukur 

penentu dasar niat seseorang untuk berperilaku menggagalkan diet atau tidak. 

Norma subyektif terbentuk karena adanya motivasi dan keyakinan. Motivasi disini 

diartikan sebagai bentuk dukungan orang sekitar, sedangkan keyakinan 

merupakan kepercayaan mengenai suatu budaya yang telah diyakini oleh 

masyarakat. Pembentukan sikap terhadap perilaku terwujud karena adanya 

keyakinan mengenai hal yang diyakini akan memberikan keuntungan bila 

Perasaan saat 
melakukan terapi diet 

Keinginan untuk patuh/ 
tidak patuh diet 

Kepercayaan pada 
budaya  (makan dapat 
memberikan berkah ) 

Motivasi/ ajakan orang 
disekitar  

Norma/ aturan dalam 
acara budaya 
keagamaan 

Niat 
Perilaku patuh  
diet  

Kesulitan/ kemudahan 
dalam melakukan terapi 

diet  
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dilakukan, sehingga bila sikap terbentuk dan didukung dengan norma subyektif 

maka akan terbentuklah niat yang pada akhirnya terwujud suatu perilaku dalam 

hal ini ketidakpatuhan/ perilaku menggagalkan diet. Pembentukan niat dan 

perilaku bertindak terkadang dipengaruhi oleh kontrol perilaku terhadap persepsi 

kemudahan atau hambatan dalam melakukan terapi diet, sehingga tidak semua 

niat terwujud menjadi perilaku bertindak. 
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2.5  Keaslian Penelitian 

No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
1.  Dietary patterns and type 2 diabetes 

among Ghanaian migrants in Europe 
and their compatriots in Ghana: the 
RODAM study  
 
(Galbete et al., 2018) 

Cross sectional 
 

Variabel indepeneden: 
Dietary patterns  
Variabel dependen: 
Type 2 diabetes among 
Ghanaian migrants in 
Europe  

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tiga 
kelompok, yakni kelompok Eropa, perkotaan ghana, 
dan pedesaan Ghana, untuk menilai pola diet dari 
beberapa sumber nutrisi dengan diabetes mellitus 
tipe-2.Kepatuhan pola diet terhadap konsumsi yang 
lebih tinggi nasi, pasta, daging dan ikan 
memungkinkan untuk menurunkan DM tipe-2 
dengan signifikansi p=0027, namun bila kepatuhan 
tinggi pada konsumsi akar, umbi-umbian dan pisang 
akan meningkatkan DM tipe-2 dengan signifikansi 
p=0,058, namun setelah diekslusi sesuai faktor 
sosiodemografi konsumsi akar-akaran, sayuran dan 
buah dapat menurunkan DM tipe-2. 

2.  Effectiveness and acceptability of 
continuous glucose monitoring for type 
2 diabetes management: A narrative 
review 
 
(Taylor, Thompson and Brinkworth, 
2018) 

Narrative review  - Variabel independen: 
pemantauan glukosa 
kontinyu (CGM) 

Secara keseluruhan, bukti yang ada menunjukkan, 
perbandingan antara pemantauan kadar glukosa 
secara tradisional dengan CGM memungkinkan 
pengurangan yang lebih besar pada hemoglobin 
terglikasi, berat badan dan asupan kalori; kepatuhan 
menjadi lebih tinggi untuk rencana makan/ diet, dan 
peningkatan aktivitas fisik. Penambahan gaya hidup 
dan / atau konseling perilaku untuk CGM muncul 
untuk lebih berorientasi pada perbaikan ini. Bukti 
awal menunjukkan bahwa penggunaan CGM 
mempromosikan glikemik dan  control BB, dan 
perilaku gaya hidup kepatuhan pada orang dewasa 
dengan diabetes tipe 2. Manfaat ini mungkin lebih 
ditingkatkan dengan integrasi diet, olahraga, dan 
pendidikan kesehatan kontrol glukosa dan konseling 
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No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
3.  Impact of Race/Ethnicity and Social 

Determinants of Health on Diabetes 
Outcomes 
 
(Roth and Republik, 2016) 

Literature review  - Variabel independen: 
Race/Ethnicity and 
Social Determinants of 
Health on Diabetes 
Outcomes 
 

- Terdapat hasil yang signifikan bahwa ras / 
etnis dan determinan sosial kesehatan 
mempengaruhi hasil pemantauan glikemik dan 
self eficacy pada pasien diabetes.  

- Semakin rendah tingkat pendidikan  makin 
rendah pula kontrol glikemik penderita DM.  

- Semakin besar kesenjangan budaya yang 
berhubungan dengan kesehatan makin rendah 
kontrol glikemik penderita DM. 

- Hubungan tersebut akan meningkatkan 
pengembangan program disesuaikan budaya, 
dan hemat biaya untuk pasien dengan diabetes 
yang sensitif terhadap kebutuhan budaya 
populasi yang diyakini. 

4.  Dietary Patterns and Type 2 Diabetes: 
A Systematic Literature Review and 
MetaAnalysis of Prospective Studies 
 
(Galbete et al., 2018) 

- A Systematic 
Literature Review 
and MetaAnalysis 
of Prospective 
Studies 

Variabel independen: 
Dietary Patterns  
Variabel dependen: 
Type 2 Diabetes 

Meta-analisis menunjukkan bahwa diet sesuai 
dengan diet Mediterania, DASH, dan AHEI 
memiliki potensi kuat untuk mencegah diabetes, 
meskipun mereka berbeda dalam beberapa 
komponen tertentu. eksplorasi pola diet yang 
dikelompokkan berdasarkan pada kelompok 
makanan sesuai dan secara signifikan dikaitkan 
dengan risiko diabetes meskipun komponen 
makanan tunggal  memiliki bukti yang terbatas. 
Namun, mereka tetap melakukan pengamatan pada 
populasi tertentu yang menunjukkan terdapat 
hubungan positif yang konsisten dengan risiko 
diabetes yang diamati selama 3 pola 

5.  Food groups and risk of type 2 
diabetes mellitus: a systematic review 
and meta-analysis of prospective 

A systematic 
review and 
meta-analysis of 

- Variabel 
independen: Food 
groups 

Terdapat bukti hubungan antara buah-buahan, 
sayuran, dan biji-bijian merupakan makanan yang 
rendah resiko terkena T2D, sedangkan daging 
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No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
studies  
 
(Schwingshackl et al., 2017) 

prospective 
studies 

- Variabel dependen : 
risk of type 2 
diabetes mellitus 

olahan, telur dan minuman manis merupakan 
makanan yang berisiko T2D. Konsumsi jenis 
makanan rendah resiko dapat menurunkan risiko 
42%, dan konsumsi makanan berisiko dapat  
meningkatkan risiko tiga kali lipat T2D, 
dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi 
makanan yang tidak beresiko 

6.  Systematic mapping review of the 
factors influencing dietary behaviour 
in ethnic minority groups living in 
Europe: a DEDIPAC study  
 
(Osei-Kwasi et al., 2016) 

Systematic 
mapping review 

- Variabel 
independen: the 
factors influencing 
dietary behaviour 

Ditemukan beberapa faktor yang dapat 
memengaruhi perilaku diet  pada kelompok etnis 
yang minoritas tinggal di Eropa. Faktor tersebut 
meliputi lingkungan social dan budaya, keyakinan 
terhadap makanan dan persepsi, psikososial, sumber 
daya social dan material, aksesibilitas pangan, dan 
konteks migrasi yang mana tiap daerah memiliki 
karakteristik yang berbeda. 

7.  Lifestyles and Risk Factors Associated 
with Adherence to the Mediterranean 
Diet: A Baseline Assessment of the 
PREDIMED Trial 
 
(Hu et al., 2013) 

A clinical trial  - Variabel independen: 
Lifestyles and Risk 
Factors Associated 

- Variabel dependen: 
Adherence to the 
Mediterranean Diet 

Responden yang berpendidikan rendah, rasio lingkar 
pinggang dengan tinggi badan yang lebih besar, dan 
mereka yang kurang aktif secara fisik, serta 
berstatus tunggal, bercerai atau terpisah, atau 
perokok dimungkinkan kurang mematuhi MedDiet. 
 
 

8.  Ethnic Variation in the Association of 
Hypertension With Type 2 Diabetes  
(Blaychfeld-Magnazi et al., 2017) 
 

Case-control 
study 

- Variabel independen: 
Ethnic Variation in 
the Association of 
Hypertension 

- Variabel dependen: 
Type 2 Diabetes 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 
perbandiangan antara penduduk non Yaman 
dengan penduduk Non Yaman keduanya sama – 
sama memiliki DM namun memiliki hipertensi 
dengan prevalensi rendah. Mekanisme 
yang mendasari perbedaan etnis ini masih harus 
dijelaskan, tapi peneliti 
percaya bahwa faktor lingkungan tidak menjadi 
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No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
faktor penyebab. 

9.  Kepatuhan Medikasi Penderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 Berdasarkan 
Teori Health Belief Model (HBM) Di 
Wilayah Kerja Puskesmas Mulyorejo 
Surabaya  
 
(LIM et al., 2016) 

Cross sectional 
 

- Variabel independen: 
Kepatuhan Medikasi  

Faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan 
kepatuhan medikasi penderita Diabetes mellitus 
tipe 2 adalah faktor jenis kelamin, pendapatan, 
pengetahuan, persepsi keseriusan, persepsi 
manfaat, efikasi diri, dan dukungan keluarga. 
Faktor yang tidak memiliki hubungan secara 
signifikan dengan kepatuhan medikasi penderita 
Diabetes mellitus tipe 2 adalah faktor usia, suku, 
lama menderita sakit, persepsi kerentanan, dan 
persepsi hambatan. Faktor yang paling dominan 
dengan kepatuhan medikasi penderita Diabetes 
mellitus tipe 2 adalah persepsi keseriusan (r=0,565) 

10.  Ethnic differences in the progression 
of chronic kidney disease and risk of 
death in a UK diabetic population: an 
observational cohort study 
 
(Mathur et al., 2018) 

Cohort study - Variabel 
independen:
Ethnic differences in 
the progression of 
chronic kidney 
disease 

-  Variabel dependen: 
risk of death 

Proteinuria dapat mempercepat terjadinya 
penurunan laju filtrasi glomerulus. Penurunan laju 
filtrasi glomerulus yang cepat dimungkinkan 
karena terjadi peningkatan tekanan darah, penyakit 
kardiovaskuler, proteinuria dan peningkatan kadar 
glukosa darah, hal ini terjadi pada kelompok 
Bangladesh, Afrika dan Karibia. 
 
 

11.  Self-management levels of diet and 
metabolic risk factors according to 
disease duration in patients with type 2 
diabetes  
 
(Cho, Kim and Park, 2018) 

Cross sectional 
 

- Variabel 
independen: 
Self-
management 
levels of diet 

- Variabel 
dependen : 
metabolic 

Pasien dengan durasi DM yang lebih lama 
memiliki usia secara signifikan lebih tinggi 
dibandingkan dengan durasi DM yang lebih 
singkat. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
dalam tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi diet 
yang direkomendasikan sesuai dengan durasi 
penyakit, kecuali yang berubah adalah kepatuhan 
konsumsi alkohol turun sampai sedang. 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



69 
 

 
 

No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
risk factors 
according to 
disease 
duration 

12.  Support and Influence in the Context of 
Diabetes Management: Do 
Racial/Ethnic Differences Exist? 
 
(August and Sorkin, 2013) 

- - Variabel 
independen: Support 
and Influence in the 
Context of Diabetes 
Management  

- Variabel dependen: 
Racial/Ethnic 
Differences 

Penelitian ini berusaha untuk menemukan 
perbedaan-perbedaan etnis / ras dalam sampel 
putih non-Hispanik, Meksiko-Amerika, dan pasien 
VietnameseAmerican dengan diabetes tipe 2. 
Meksiko Amerika dan Vietnam Amerika menerima 
lebih banyak dukungan dan kontrol dibandingkan 
dengan kulit putih non-Hispanik. Responden kulit 
putih non-Hispanik lebih cenderung ke perilaku 
menolak jejaring sosial, namu mereka tetap 
merespon dengan baik kepada anggota jejaring 
social sebagai upaya untuk menegaskan perilaku 
kesehatan mereka dengan menggunakan dukungan 
social yang berhubungan dengan kesehatan. 
 

13.  Updated Risk Factors Should Be Used 
To Predict Development Of Diabetes 
 
(Bethel et al., 2017) 

Nateglinide and 
Valsartan in 
Impared  
Glucose 
Tolerance 
Outcomes 
Research 
(NAVIGATOR) 
Study Design 

- Variabel independen: 
Risk Factors 

- Variabel dependen: 
Predict Development 
Of Diabetes 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi; 
umur, jenis kelamin, asal wilayah, ras, riwayat 
keluarga dengan DM tipe-2, LDL, HDL, HbA1c, 
glukosa puasa, glukosa 2 jam PP, BMI, penyakit 
kardiovaskuler, tekanan darah, Hb. Alat prediksi 
diabetes bisa membantu individu untuk mencapai 
target yang lebih baik pada risiko diabetes 
sehingga individu dapat memberikan penerimaan 
intervensi dan melakukan  pencegahan diabetes. 
Namun, penelitian  menunjukkan bahwa 
menggunakan riwayat data untuk perhitungan 
risiko diabetes hasilnya dibawah hasil yang 
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No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
sebenarnya dibanding masalah yang muncul. 
Sehingga dalam praktek klinis, perhitungan risiko 
diabetes harus diperbarui secara rutin untuk 
menginformasikan mengenai pencegahan diabetes 
baik di tingkat kesehatan pasien dan masyarakat 

14.  Adherence to diabetic self-care 
practices and its associated factors 
among patients with type 2 diabetes in 
Addis Ababa, Ethiopia 
 
(Z., S. and E.Z., 2018) 

Cross sectional 
 

- Variabel independen: 
Adherence to 
diabetic self-care 
practices  

- Variabel dependen: 
its associated factors 
among patients  
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum 
obat dan usia muda (kelompok umur 40-49 tahun). 
Persentase responden yang mengikuti pengobatan 
lebih tinggi dari pada yang tidak; hanya 18 (4,3%) 
dari subyek penelitian tidak mematuhi. Ini 
mungkin karena peserta diinformasikan dengan 
baik dan karena mereka memiliki persepsi yang 
baik dari resep obat dari rekomendasi lain. 
hubungan statistik yang signifikan yang ditemukan 
antara tingkat pendidikan dan kepatuhan terhadap 
diet, pasien pengangguran ditemukan lebih baik 
mematuhi diet dibandingkan dengan responden 
yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Umur, 
tingkat pendidikan, dan status pekerjaan ditemukan 
memiliki hubungan yang signifikan secara statistik 
dengan kepatuhan terhadap praktek perawatan diri. 

15.  Kepatuhan Pasien Rawat Inap Diet 
Diabetes Mellitus Berdasarkan Teori 
Kepatuhan Niven 
 
(Ilmah and Nurul R, 2015) 

Cross sectional - Variabel independen: 
Kepatuhan Pasien 
Rawat Inap 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan diet yaitu 
dukungan petugas, sedangkan variabel sikap, 
keyakinan, pemahaman terhadap instruksi, kualitas 
interkasi dan dukungan keluarga tidak 
berpengaruh. Sikap dan keyakinan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan diet pasien karena 
beberapa faktor salah satunya adalah pengetahuan 
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No. JUDUL & PENULIS METODE VARIABEL HASIL 
responden, karena pengetahuan merupakan salah 
satu pembentuk keyakinan dan sikap yang baik 
pada seseoarang. Lebih dari setengah responden 
yang tidak mendapatkan konseling gizi tidak dapat 
dimintai penilaiannya terhadap variabel 
pemahaman terhadap instruksi dan kualitas 
inetraksi. Dukungan keluarga secara teori 
berpengaruh terhadap kepatuhan, namun pada 
penelitian ini tidak berpengaruh, kemungkinan 
disebabkan karena penentu sikap seseorang lebih 
besar karena dirinya sendiri, bukan dari orang lain 
atau keluarganya 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif karena 

penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sebuah deskripsi dan analisis 

mendalam dari sebuah kasus mengenai kepatuhan diet pasien DM tipe-2 dilihat 

dari perspektif theory of planned behaviour.  Pendekatan yang digunakan adalah 

studi kasus karena digunakan untuk membangun analisa secara mendalam, 

mengidentifikasi serta mengembangkan hubungan yang terkait dari fenomena 

yang diteliti. Studi kualitatif pendekatan studi kasus mempertimbangkan 

pemahaman yang lebih besar pada penafsiran hal yang dirasakan partisipan dan 

fenomena yang diteliti dari partisipan dengan penekanan aspek subjektif perilaku 

seseorang (Jhon Hendri, 2009). 

3.2 Social Situation dan Partisipan  

3.2.1 Social Situation 

 Istilah populasi dalam penelitian kualitatif diganti dengan istilah Social 

Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), 

pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Spardly , 

1980 dalam Sugiono, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di Krembung dan Porong 

Sidoarjo. Narasumber atau partisipan adalah penderita DM tipe-2. Aktivitas  yang 

diteliti adalah kepatuhan diet pasien DM tipe-2. 
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3.2.2 Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 14 partisipan sebagai sampel 

penelitian. Kriteria partisipan meliputi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. 

Kriteria inklusi meliputi 

1. Warga Krembung dan Porong 

2. Warga yang menderita DM tipe-2 (berdasarkan keterangan  yang diperoleh 

dari puskesmas) 

3. Warga suku Jawa (Jawa Timur) 

4. Penderita DM tipe-2 yang patuh diet (sesuai screening kuisioner 

kepatuhan diet) 

5. Penderita DM tipe-2 bukan ibu hamil 

Kriteria ekslusi meliputi  

1. Warga merupakan penduduk pendatang/ tidak tetap 

2. Warga yang mengalami hambatan berkomunikasi 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian kualitatif atau alat penelitian dalam penelitian ini 

adalah peneliti itu sendiri. Alasan yang mendasari  karena segala sesuatunya 

belum jelas, belum pasti dan masih perlu dikembangkan selama penelitian 

sehingga manusia sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih partisipan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya (Nasution, 1998; dalam Sugiyono, 2012). Instrumen penelitian yang 

digunakan selain human instrument, alat pengumpulan data lain yang menunjang 
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proses penelitian adalah pedoman wawancara mendalam (indepth interview), 

catatan lapangan (fields notes), dan alat perekam. 

 Pedoman wawancara mendalam (indepth interview) yang digunakan 

disusun berdasarkan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan isi Theory of 

Planned Behaviour kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang 

diharapkan mampu untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam dan luas 

dari partisipan. Catatan lapangan (fields notes) digunakan untuk mencatat semua 

kejadian saat pengambilan data yang bisa dilakukan oleh peneliti utama. 

Instrumen lain berupa alat perekam dimanfaatkan peneliti untuk merekam semua 

informasi yang didapatkan selama wawancara. Keberhasilan untuk mendapatkan 

data yang dalam dan luas dari partisipan sangat tergantung pada kemampuan 

peneliti dalam mengeksplorasi informasi. Oleh karena itu, peneliti akan 

menggunakan teknik komunikasi efektif dalam mengeksplorasi informasi. Peneliti 

berusaha mendengar dengan sabar, bersikap empati pada partisipan, mengemas 

pertanyaan dengan jelas, mengelaborasi dengan halus apa yang ditanyakan bila 

partisipan belum memberikan informasi yang cukup sesuai dengan harapan 

peneliti serta tidak memaksakan partisipan untuk menjawab pertanyaan saat itu 

jika dirasa partisipan belum siap menjawab. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Krembung dan Porong Sidoarjo, data diambil 

dengan cara wawancara/ interview sesuai kesepakatan responden. Responden 

dapat memilih tempat wawancara sendiri agar merasa nyaman sehingga 

wawancara dapat berjalan sesuai harapan. Tahap penelitian berupa wawancara 

akan membutuhkan waktu 7 minggu yang dimulai pada minggu awal Januari 
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2019 hingga minggu akhir Februari 2019 dan  langsung dilanjutkan pengolahan 

data.  

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghubungi dan meminta persetujuan partisipan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Setelah peneliti mendapatkan persetujuan, peneliti menemui 

partisipan untuk meminta partisipan menandatangani lembar persetujuan 

menjadi responden penelitian. 

2. Membuat janji dengan partisipan mengenai tempat dan waktu wawancara. 

Dalam kesempatan ini peneliti juga meminta izin untuk menggunakan voice 

recorder  untuk merekam wawancara.  

3. Setelah mendapatkan kesepakatan jadwal wawancara dilanjutkan menemui 

partisipan untuk melakukan wawancara. Setiap wawancara berlangsung selama 

60–75 menit dan wawancara dilakukan 1 kali untuk setiap partisipan.  

4. Dari hasil wawancara dan catatan lapangan yang terkumpul, kemudian dari 

hasil data tersebut dideskripsikan. 

5. Pembacaan seluruh deskripsi fenomena yang telah disampaikan oleh semua 

partisipan 

6. Membaca kembali transkrip  hasil wawancara dan mengutip pernyataan yang 

bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami deskripsi 

partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara. 

7. Menemui partisipan kembali untuk memvalidasi hasil wawancara. 
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8. Setelah partisipan menyatakan hasil wawancara sudah valid dan sesuai, 

kemudian menarik kesimpulan dan menyajikan data.  

 

3.6 Kerangka Kerja 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian Kepatuhan Diet Pasien DM Tipe-2 
Ditinjau dari Theory of Planned Behaviour 

 
 
 

3.7 Analisis Data 

 Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif yakni analisis tematik. Analisis tematik adalah sebuah pencarian 

tema yang muncul dan menjadi penting untuk sebuah gambaran dari fenomena. 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis hybrid dengan 

pendekatan metode kualitatif tematik (Fereday, 2006). Metode analisis kualitatif 

tematik menggunakan teori driven dengan pendekatan induktif dari Boyatzis 

Social situation antara lain pasien DM Tipe-2 di Krembung dan Porong 
Sidoarjo 

Partisipan sesuai dengan kriteria 

inklusi 

Melakukan wawancara intensif/ indepth interview dengan partisipan di 
Natural environment untuk setiap partisipan 

Melakukan validasi kepada partisipan 

Menganalisa data  

Menyajian hasil 
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(1998) dan pendekatan deduktif dengan menggunakan kode. Pengkodean 

informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan tema. Boyatzis 

mendefinisikan tema sebagai “pola dalam informasi yang minimal menjelaskan 

dan mengatur pengamatan mungkin dan maksimal menafsirkan aspek dari 

fenomena. Tahap pengkodean meliputi  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2.  Tahap analisis tematik (Fereday, 2006) 
 

1. Mengembangkan kode manual 

Manual kode penting dilakukan untuk penelitian ini, karena  manual code 

sebagai alat manajemen data untuk mengatur bagian teks yang mirip atau 

terkait untuk membantu dalam interpretasi (Crabtree & Miller, 1999) 

dalam (Fereday, 2006) 

2. Melakukan uji reliabilitas kode 

Uji reliabilitas kode digunakan untuk menerapkan kode, dengan cara 

melakukan penilaian dari dua dokumen yang sama yang telah dipilih 

sebagai lembar uji. Setelah proses pengkodean dokumen menggunakan 

kode yang telah ditetapkan, dilakukan penilaian dengan cara 

mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing yang juga ikut menilai 

Tahap 1: Mengembangkan kode manual 

 Tahap 2: Melakukan uji reliabilitas kode 

 Tahap 3: Merangkum data dan mengidentifikasi tema awal 

kode 

 

Tahap 4: Menerapkan  template dari kode dan tambahan kode 

Tahap 5: Menghubungkan kode dan mengidentifikasi tema 

 Tahap 6: Memperkuat  dan mengesahkan kode tema 
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dokumen. Hasilnya dibandingkan, dan tidak ada modifikasi pada template 

kode yang telah ditentukan. 

3. Merangkum data dan mengidentifikasi tema awal 

Proses parafrase atau meringkas setiap potongan data dan pengolahan 

informasi dengan cara memasukkan informasi ke dalam bawah sadar serta 

alam sadar” (Boyatzis, 1998, hal. 45) dalam (Fereday, 2006). Proses ini 

melibatkan membaca, mendengarkan, dan meringkas data mentah.  

4. Menerapkan  template dari kode dan tambahan kode 

Menggunakan template teknik analitik (Crabtree & Miller, 1999) dalam 

(Fereday, 2006), penerapan kode dari codebook untuk teks dengan maksud 

mengidentifikasi unit yang berarti teks. Kode dikembangkan untuk  

dimasukkan sebagai kode manual dan  kode teks dengan cara 

mencocokkan kode dengan segmen data yang dipilih sebagai wakil dari 

kode. Segmen teks itu kemudian diurutkan, dan proses pengambilan data 

terorganisir oleh kode. 

Analisis teks pada tahap ini mengikuti namun tidak terbatas oleh kode 

awal. Selama coding transkrip, kode induktif akan menjadi segmen data 

yang menggambarkan tema baru diamati dalam teks (Boyatzis, 1998) 

dalam (Fereday, 2006). Kode-kode tambahan entah terpisah dari kode 

yang telah ditentukan atau perluasan dari kode manual. 

5. Menghubungkan kode dan mengidentifikasi tema 

Menghubungkan kode adalah proses menemukan tema dan pola dalam 

data (Crabtree & Miller, 1999) dalam (Fereday, 2006). Pada Tabel ini, 
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telah diilustrasikan proses menghubungkan kode dan mengidentifikasi 

tema yang secara langsung berhubungan dengan pertanyaan penelitian.  

6. Memperkuat  dan mengesahkan kode tema 

Tahap akhir menggambarkan proses lebih lanjut mengelompokkan tema-

tema yang sebelumnya diidentifikasi dari teks kode. Menguatkan adalah 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses mengkonfirmasikan 

temuan (Crabtree & Miller, 1999, hal. 170) dalam (Fereday, 2006). 

Fabrikasi bukti bisa menjadi masalah umum dalam proses menafsirkan 

data (Crabtree & Miller, 1999) dalam (Fereday, 2006), meskipun ini bukan 

proses yang disengaja tetapi merupakan disengaja, sadar “melihat” data 

yang peneliti berharap untuk menemukan. 

Pada tahap ini, tahap sebelumnya erat diteliti untuk memastikan bahwa 

tema yang terorganisir adalah wakil dari analisis data awal dan kode yang 

telah dipilih. Interaksi teks, kode, dan tema dalam penelitian ini 

melibatkan beberapa hal sebelum analisis dilanjutkan ke fase interpretatif 

di mana unit terhubung ke dalam sebuah kerangka penjelasan yang 

konsisten dengan teks. Tema yang kemudian terorganisir lebih lanjut dan 

dipilih untuk frase singkat yang digunakan menggambarkan makna yang 

didukung tema. 
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Tabel 3.1. Kode Analisis Tematik 

TEORI   KODE  TEMA  DEFINISI KODE  INDIKATOR 
SIKAP 
(ATTITUDE) 

A1 KOGNISI Kognisi yaitu 
sebagai tempat 
pengetahuan, 
pendapat, 
keyakinan dan 
pikiran tentang 
suatu objek, 
meliputi opini 
dan keyakinan 
(beliefs), 
(Ajzen, 1995). 

A1:1 
 

Memiliki 
keyakinan 
bahwa diet 
bisa 
memberikan 
manfaat untuk 
DM 

A2 AFEKSI Afeksi yaitu 
suatu perasaan 
atau evaluasi 
seseorang 
terhadap objek 
sikap (Ajzen, 
1995). 

A2:1 Memiliki 
perasaan 
positif 
mengenai diet 
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TEORI   KODE  TEMA  DEFINISI KODE  INDIKATOR 
 A3 KONASI Konasi yaitu 

aktivitas psikis 
aktif yang 
memiliki 
ketertarikan 
untuk 
melaksanakan 
tujuan (Ajzen, 
1995). 

A3:1 Melakukan 
aktivitas yang 
memperkuat 
kepatuhan 

NORMA 
SUBJEKTIF 

B1 NORMATIVE 
BELIEF 

Keyakinan 
individu 
mengenai 
normatif sosial 
bahwa individu 
harus atau 
tidak 
melakukan 
perilaku 
tertentu (Ajzen, 
2006). 

B1:1  
 

Memiliki 
keyakinan 
bahwa norma 
mengenai diet 
yang berlaku 
di masyarakat 
harus diikuti/ 
tidak diikuti 

B2 MOTIVATION 
TO COMPLY 

Motivasi 
individu dari 
orang atau 
kelompok yang 
berpengaruh 
untuk 
mengikuti diet 
(Ajzen, 2006). 

B2:1  Pernah 
mendapat 
informasi 
mengenai diet 

B2:2 Mendapatkan  
dukungan dari 
orang sekitar  
untuk 
mengikuti diet  

PERCEIVED 
BEHAVIOUR 
CONTROL 

C1 KEMUDAHAN Persepsi 
individu 
mengenai 
mudahnya 

C1:1 Memiliki 
persepsi 
kemudahan 
dalam 
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TEORI   KODE  TEMA  DEFINISI KODE  INDIKATOR 
mewujudkan 
suatu perilaku 
tertentu (Ajzen, 
2005). 

mengontrol 
diet 

C1:3 Mampu 
mengatasi 
hambatan 
yang bisa 
diantisipasi 

INTENTION D1 Niat  Kemungkinan 
subjektif 
(subjective 
probability) 
individu untuk 
berperilaku 
tertentu  
(Ajzen, 2005). 

D1:1 Memiliki 
kecenderungan 
untuk patuh  
diet 

BEHAVIOUR E1 Perilaku Kepatuhan 
dalam 
menjalani 
terapi diet 
(Ajzen, 2005). 

E1:1 Melakukan 
diet tepat 
jenis, tepat 
jumlah, dan 
tepat jam 

 
3.8 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realiabilitas), dan confirmability (obyektivitas).  

1. Uji Credibility. Uji kredibilitas data atau validitas internal merupakan uji 

keabsahan data yang memungkinkan dihasilkannya penemuan yang kredibel 

(dapat dipercaya), hal ini  dibuktikan oleh peneliti terhadap fenomena yang 

diteliti (Moleong, 2011). Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 

dan membercheck. Pada penelitian ini uji kredibilitas dilakukan dengan 

triangulasi sumber. Cara meningkatkan kredibilitas dengan triangulasi sumber 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



83 
 

 
 

adalah mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yakni 

petugas kesehatan dan dokumen yang mendukung. 

2. Uji Transferability. Transferability merupakan suatu bentuk vaiditas eksternal 

menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke 

populasi dimana sampel tersebut diambil (Moleong, 2011). Penerapan hal 

tersebut, maka dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya penelitian tersebut diaplikasikan. Nilai 

transfer bergantung pada pemakai manakala hasil penelitian tersebut dapat 

diterapkan dalam konteks dan situasi sosial lain, dalam hal ini peneliti sendiri 

juga tidak dapat menjamin nilai validitas eksternal penelitiannya. Bila pembaca 

laporan memperoleh gambaran yang jelas bagaimana suatu penelitian itu 

mampu diberlakukan atau diterapkan, maka penelitian tersebut sudah 

memenuhi standart transferabilitas (Faisal, 1990 dalam Sugiyono, 2012). Uji 

transferability ini dilakukan dengan proses konsultasi terhadap hasil penelitian 

dan analisis data serta melampirkan transkrip yang dapat dibaca oleh 

pembimbing dan penguji tesis.  

3. Uji dependability. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya 

dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti 

mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan 

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

membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Uji dependability 
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dilakukan oleh pembimbing pada peneliti saat kegiatan konsultasi yaitu sejak 

penentuan awal masalah penelitian, selama proses kegiatan penelitian, cara 

melakukan analisis data sampai dengan penyusunan laporan kegiatan 

penelitian, menunjukkan log book setiap kegiatan konsultasi, dan melakukan 

sharing transkrip wawancara. 

4. Uji confirmability. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan 

uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan oleh peneliti 

bersama dengan pembimbing saat menentukan tema hasil penelitian. Peneliti 

dan pembimbing beberapa kali melakukan revisi sampai dapat menemukan 

tema-tema hasil analisis data yang tepat. 

 

3.9 Etika Penelitian (Ethical Clearance) 

Penelitian ini telah diajukan kepada Komisi Penelitian Kesehatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlanga dalam upaya melindungi hak asasi dan 

kesejahteraan subyek penelitian dengan Ethical Approval:  No.1194-KEPK pada 

tanggal 3 Desember 2018 yang dinyatakan lolos uji etik. Hal ini dilakukan agar 

mendapatkan penilaian dan pengesahan lolos uji etik sebagai jaminan bahwa 

semua protokol telah disetujui. 
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3.9.1 Respect to Human Dignity (Menghargai Hak Asasi Manusia) 

1. Informed consent (lembar persetujuan menjadi partisipan) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

subyek penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

diberikan kepada partisipan sebelum dilakukan penelitian dengan tujuan agar 

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

untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini maka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Subyek merasa keberatan atau tidak mau menjadi partisipan dalam 

penelitian ini maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya 

sebagai subyek. 

2. Anonimity (tanpa nama)   

Nama partisipan tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini 

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan partisipan. Keikutsertaan partisipan ditandai 

dengan kode pada masing-masing lembar pengumpulan data.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Informasi yang telah diperoleh dari partisipan akan dijamin kerahasiaannya 

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

aman. Peneliti hanya akan menyajikan informasi terutama dilaporkan pada hasil 

riset. 

4. Fidelity (Kesetiaan)  

Peneliti setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia 

partisipan. Kesetiaan adalaj kewajiban peneliti untuk mempertahankan komitmen 

yang dibuatnya.  
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5. Autonomy (Otonomi) 

Prinsip otonomi ini adalah bentuk respek peneliti terhadap partisipan, juga 

dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak rasional 

6. Freedom (Kebebasan) 

Partisipan bebas menentukan pilihan yang menurut pandangannya sesuatu 

yang terbaik, tanpa ada paksaan dari siapapun.  

3.9.2 Beneficiency & Non Maleficience 

1. Beneficiency (berbuat baik) 

Peneliti berkewajiban untuk melakukan hal yang baik bagi dan bermanfaat 

bagi partisipan 

2. Non Maleficience (tidak merugikan) 

Segala tindakan yang dilakukan tidak membahayakan atau menimbulkan 

cedera fisik dan psikologis bagi partisipan. 

3.9.3 Justice 

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

keikutsertaanya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia dan dikeluarkan dari penelitian.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan 

mengungkapkan keunikan suatu fenomena tentang kepatuhan diet penderita DM 

tipe-2. Peneliti menyajikan hasil penelitian dalam dua bagian. Pertama, peneliti 

menampilkan setting penelitian. Kedua menampilkan karakteristik partisipan yang 

berisi informasi tentang data partisipan dan data kepatuhan penderita DM tipe-2 

selama menjalani terapi diet. Ketiga, peneliti menyajikan tema yang muncul dari 

sudut pandang partisipan tentang kepatuhan diet penderita DM tipe-2 yang 

menjalani terapi diet 

 

4.1 Setting Penelitian 

Dalam setting penelitian ini ada beberapa hal yang penting berkaitan 

dengan jalannya proses penelitian adalah sebagai berikut.  

4.1.1 Tahap persiapan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak peneliti mengikuti mata kuliah 

metodologi penelitian kualitatif pada semester II sekitar bulan februari 2018 

hingga agustus 2018. Peneliti diarahkan untuk melaksanakan bimbingan dengan 

dosen pembimbing.  Awal pengajuan topik peneliti memiliki dua topik pilihan, 

kemudian setelah melalui proses bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing 

serta diskusi yang cukup, peneliti pun memiliki keyakinan kuat untuk melakukan 

penelitian ini. Awal ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah 

perhatian peneliti terhadap beberapa fenomena dikehidupan sehari – hari penderita 
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DM tipe-2 yang dihadapkan pada budaya makan – makan pada kegiatan seperti 

pengajian, buwuhan, dan kenduri. Ketertarikan inilah yang membuat peneliti 

segera mencari informasi dan referensi dari berbagai jurnal yang selanjutnya 

disampaikan kepada dosen pembimbing, lalu dosen pembimbing mengarahkan 

ketertarikan pada topik tersebut.  

Sebelum proses pengambilan data peneliti melakukan pencarian artikel 

berita dan jurnal pendukung terkait topik yang akan diteliti. Pencarian sumber 

yang dilakukan peneliti mengunakan berbagai media dan fasilitas yang ada seperti 

perpustakaan, ruang baca fakultas, hingga wifi untuk akses jurnal. Artikel yang 

dikumpulkan peneliti merupakan hal – hal terkait dengan kepatuhan diet penderita 

DM, mulai dari pengalaman diet penderita DM, faktor-faktor penyebab 

ketidakpatuhan diet hingga bukti – bukti yang dapat menunjukkan budaya dalam 

memengaruhi kepatuhan diet. Tujuan dari terkumpulnya semua bahan yang 

dibutuhkan peneliti ini adalah memberikan alasan kuat bagi peneliti bahwa 

penelitian ini perlu dilaksanakan.  

Selanjutnya, peneliti menentukan perspektif teori, pedoman wawancara 

dan kriteria subjek untuk dapat segera dilakukan pengambilan data, kemudian 

pencarian subjek mulai dilakukan peneliti sesuai dengan kriteria yan ditetapkan. 

Pencarian subjek seringkali terkendala yakni peneliti tidak langsung benar – benar 

mendapat subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian sehingga peneliti perlu 

melakukan wawancara singkat diawal sebelum melakukan penggalian data untuk 

memastikan apakah subjek yang bersedia memang benar – benar sesuai dengan 

kriteria yang diperlukan.  
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Sebelum melakukan proses wawancara, peneliti melakukan diskusi dengan 

subjek untuk menentukan jadwal dan mempersiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan dalam proses wawancara.  

4.1.2 Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan sejak tanggal 4 Januari 2019 

hingga 20 Februari 2019. Proses pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara. Terkait pelaksanaan wawancara, sebelumnya 

peneliti telah menyesuaikan jadwal dengan subjek dimana peneliti mengikuti 

jadwal kosong yang dimiliki subjek. Penyesuaian jadwal berjalan dengan baik dan 

tidak terdapat tumpeng tindih dalam penentuan jadwal pelaksanaan wawancara. 

Lokasi dan tempat yang digunakan wawancara, peneliti mengikuti kesediaan 

subjek. Subjek lebih banyak memilih untuk wawancara dirumah sehingga peneliti 

menyetujuinya.  

Pengambilan data yang dilakukan dengan metode wawancara inu, 

dilakukan sebanyak satu hingga dua kali terhadap subjek dan satu kali terhadap 

significant others. Wawancara tidak dilakukan terhadap significant others pada 

subjek 6 dan 13, karena significant others dari subjek 6 yakni suami sedang sakit 

dan subjek tidak punya orang terdekat disekitar rumahnya.  Significant others dari 

subjek 13 tidak bisa diwawancara karena yang bersangkutan sedang kuliah di 

Yogyakarta dan sedang ujian.  Saat awal dimulainya wawancara pada subjek 

pertama, peneliti masih mengikuti urutan demi urutan dalam pedoman wawancara 

yang dibuat namun setelahnya, peneliti dapat memahami apa yang harus 

dilakukan dan variasi pertanyaan apa yang dapat diberikan sehingga pertanyaan 

tidak terkesan kaku pada subjek. Pertanyaan pembuka merupakan pertanyaan 
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yang berusaha mengungkap identitas subjek, kemudian merujuk pada pertanyaan 

yang mengungkap tentang anak subjek dan diet yang dijalani subjek selama ini. 

Proses penelitian seperti ini dilakukan sampai ke lima belas partisipan.  

4.2 Gambaran Umum Partisipan 

Partsipan dalam penelitian ini sebanyak empat belas orang, satu orang 

berjenis kelamin laki – laki, tiga belas orang berjenis kelamin perempuan yang 

berusia dalam rentang 45 tahun hingga 85 tahun. Tingkat pendidikan partisipan 

termasuk golongan pendidikan dasar. Partisipan semua berstatus menikah. 

Sebagian besar partisipan tidak bekerja dan sebagian kecil bekerja usaha dirumah 

(pedagang). Rata – rata penghasilan keluarga sebesar dua sampai tiga juta rupiah. 

Agama yang dianut oleh partisipan semua beragama islam. Semua partisipan 

memiliki suku Jawa dan bertempat tinggal di wilayah Krembung dan Porong. 

Riwayat kesehatan partisipan berbeda – beda antar partisipan. Partisipan yang 

menderita DM tipe-2 paling lama selama 10 tahun dan paling singkat selama 2 

bulan. Partisipan yang menderita DM tipe-2 sebagian besar menderita hipertensi.  
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Adapun detail rincian partisipan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Data Umum Partisipan 

No. Kode 
Partisipan  

Usia 
(Tahun) 

Jenis 
Kelamin 

Agama  Suku  Pekerjaan  Status 
Perkawinan 

Riwayat 
Tinggal 

Riwayat 
Pendidikan 

Riwayat 
Kesehatan 

1.  UL01 53 Perempuan Islam  Jawa  Tidak bekerja Kawin  Porong  SMP DM (2 tahun) 

2.  AS02 68 Laki – laki  Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Porong  SMP DM (8 tahun) 

3.  SU03 70 Perempuan Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (8 tahun) 

4.  TAR04 69 Perempuan Islam  Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (6 tahun) 

5.  AS05 73 Perempuan Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (10 tahun) 

6.  PER06 85 Perempuan Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (4 tahun) 

7.  SAM07 45 Perempuan Islam  Jawa Pedagang  Kawin  Krembung SMP DM (7 tahun) 

8.  PAR08 60 Perempuan Islam Jawa Pedagang  Kawin  Krembung SMP DM (2 tahun) 

9.  KAL09 66 Perempuan Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (4 tahun) 

10.  AL10 65 Perempuan Islam  Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (6 tahun) 

11.  SAY11 75 Perempuan Islam Jawa Tidak bekerja Kawin  Krembung SD DM (10 tahun) 
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No. Kode 
Partisipan  

Usia 
(Tahun) 

Jenis 
Kelamin 

Agama  Suku  Pekerjaan  Status 
Perkawinan 

Riwayat 
Tinggal 

Riwayat 
Pendidikan 

Riwayat 
Kesehatan 

12.  DROP OUT 

13.  TAS13 50 Perempuan Islam  Jawa Pedagang  Kawin  Krembung SD DM (3 tahun) 

14.  RU14 57 Perempuan Islam Jawa Tidak Bekerja Kawin  Krembung SD DM (4 tahun) 

15.  SI15 51 Perempuan Islam Jawa Tidak Bekerja Kawin  Krembung SD DM (8 tahun) 
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4.3  Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pengambilan data telah dilakukan oleh peneliti yakni 

wawancara utuk masing – masing subjek. Deskripsi hasil wawancara didapatkan 

dengan sebelumnya peneliti membuat verbatim/ transkrip dari rekaman 

wawancara setelah itu dilakukan pengkodingan dan analisis verbatim. Berikut 

deskripsi dari hasil temuan penelitian. 

 

4.4 Gambaran Tema 

Tema sebagai hasil penelitian dirumuskan berdasarkan jawaban partisipan 

terhadap pertanyaan wawancara, catatan lapangan dan triangulasi data selama 

proses pengambilan data berlangsung. Penelitian ini menghasilkan 8 tema yang 

diuraikan berdasarkan tujuan penelitian. 

Tema 1 : Kognisi   

Subjek 1 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

saat terapi medikasi tidak memberikan manfaat, maka terapi yang dibutuhkan 

tubuh yaitu diet, memiliki keyakinan diet dapat mencegah kadar gula darah tinggi 

beserta komplikasinya dan memiliki keyakinan bahwa patuh diet dapat sembuh 

dari  DM. 

Berikut penuturan subjek: 

“Ya dulu itu awal –awal makannya banyak terus, tertib terus nakal lagi, 

kalo tinggi biasanya tandanya gigi saya sakit dikasih obat apa saja gak bisa 

sembuh” (UL01) 

“ya penyakit wong (orang) jaman sekarang loh mbk sampe gulanya tinggi 

terus kakinya luka jadi mborok wes (lukanya tambah 

parah)....naudzubillahimindzalik ojok sampek (jangan sampai)”” (UL01) 

“Karena saya yakin kalau saya patuh bisa bikin saya sembuh” (UL01) 
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“ya karena penting sekali mbak, biar gula darah saya stabil, nakal sithik 

langsung mbak (nakal sedikit langsung kambuh).”(UL01) 

 

Subjek 2 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

Diperlukan ketepatan pengukuran jumlah makanan dan jenisnya saat 

mengkonsumsi makanan, memiliki keyakinanan bahwa kelebihan zat gizi tertentu 

dapat berdampak pada kesehatan, memiliki keyakinan diet dapat mencegah kadar 

gula darah tinggi beserta komplikasinya,memiliki keyakinan bahwa patuh diet 

dapat sembuh dari  DM, dan juga anggapan mudah patuh diet bila pikiran tidak 

stress. 

Berikut penuturan subjek: 

“Cekot cekot lambung perih kalo pas gula tinggi saya sendiri yang 
merasakan”(AS02) 
“Ya sakit pas gula nya tinggi”(AS02) 
“Kalo yang saya alami kalau tidak diterapi diet sulit sekali ngontrol gula 
darahnya itu, makanya tiap hari mulai kena itu saya jaga, meskipun belum 
100% teratur... Saya pastikan ditanya dokter sudah suntik saja, padahal 
sebelumnya saya belum pernah dikasih  insulin seperti itu sebab mulai 
kena itu saya langsung ya ini kena lambung dulu belum tau kalau kena 
gulanya atau diabetnya, waktu itu bahkan saya pas kena itu nginep 
(menginap) dulu di pusdik 3 hari langsung waktu itu suntik insulin... 3 hari 
suntik insulin”(AS02) 
“Yang saya makan meskipun boleh tetap saya ukur, soalnya kayak sayur 
takutnya pas berlebihan nanti asam urat takut tinggi”(AS02) 
“Gitu nanti setelah ikhlas kontrol perlahan turun sendiri gula darahnya. 
Ngelu – ngelu mulai ilang (pusing-pusing hilang)”(AS02) 
“Kalo saya melanggar ya saya sendiri yang sakit, jangan sampe wes (deh) 
mbak”(AS02) 
“Perasaan saya sekarang yang mujarab itu kok kayaknya sih pikiran. 
Buktinya saya sudah pensiun semuanya baik – baik saja. Dulu masih 
dinas, saya ngerasa kok kepikiran ae (saja), akhirnya sering ngerasa sakit 
semua sampe saya berpikir, wes biarin arep (sudah biarkan mau) di 
pensiun dini ya gak papa, lah ternyata habis pensiun saya suehat ( sehat 
sekali)” (AS02) 
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Subjek 3 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa  

diet dapat mencegah kekambuhan penyakit lambung, diet dapat meningkatkan 

kesehatan, sehingga membuat tubuh menjadi nyaman, memiliki keyakinan diet 

dapat mencegah kadar gula darah tinggi beserta komplikasinya, dan memiliki 

keyakinan bahwa kadar gula yang stabil  dapat menjauhkan tubuh dari berbagai 

penyakit. 

Berikut penuturan subjek: 

“Kalau mulai pathek krenyeng jingkat jingkat (mulai terasa kesemutan) di 
kaki itu biasanya kerasa kalau kencing manisnya tinggi, kaki kados 
kesetrum (kaki serasa kesetrum)”(SU03) 
“….kalau saya tidak menjaga badan saya tidak menjaga makan saya, 
lambung saya kena lagi”(SU03) 
 “Cek mboten sakit, lek mboten sakit itu enteng, badan wenak, tenang (biar 
tidak sakit, kalau tidak sakit itu badan terasa ringan, enak, tenang)”(SU03) 
“Saya ikhlas saja disuruh diet makan dibatasi asal saya sehat awet 
bu”(SU03) 
“Akhire (akhirnya) saya taati nggih wenak badan, makan dijaga obat 
diminum teratur, akhire obat generik sing tak minum, daripada obat mahal 
– mahal gak dijaga nyatane nggih mati ngoten (begitu)”(SU03) 
“Diet begini kadar gula darah saya sudah stabil, badan enak ndak sakit – 
sakit”(SU03) 

 
Subjek 4 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

lebih baik melakukan diet dari pada sakit, memiliki keyakinan bahwa bila 

melanggar diet badan menjadi sakit, memiliki keyakinan diet dapat mencegah 

kantuk, dan kadar gula darah yang tinggi lebih susah diobati daripada penyakit 

yang lain. Berikut penuturan subjek: 

“nggeh mboten echo. Kate dipangan koyok tiang tiang oalah engkok 
timbangane loro wes gak wes (ya tidak enak. Mau dimakan seperti orang-
orang malah nanti sakit jadi tidak mau)” (TAR04) 
“…nggeh maem e seng manis manis mboten purun, mboten nateh. kados 
semongko nggeh mboten purun ( ya makannya yang manis-manis sudah 
tidak mau, tidak pernah. Seperti semangka ya tidak mau)” (TAR04) 
 “Wedi watuk kulo. sakniki nedho ngoten, sakniki mboten nopo nopo, 
mbenjeng mboten nopo nopo, emben e jungkel jungkel ( takut batuk saya, 
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sekarang makan itu, sekarang tidak apa-apa, besok tidak apa-apa, tapi 
besoknya lagi batuknya parah)” (TAR04) 
“Malah enak mboten ngantuk (malah enak tidak mengantuk)” (TAR04) 
“Yen kulo niku anu kulo raba dewe, nek agak e kudu watuk pilek, kulo 
paringi Mixagrip peng 3 sedinten pun ilang. ngoten mawon. mboten bolak 
balik suntik. suntik nggeh mboten disuntik eh, diparingi obat. obat e nggeh 
ngoten ngoten mawon. Mixagrip pun waras. Pegel linu nggeh ngombe 
pegel linu. Obat kulo telas cek ditumbas aken lare lare. Mboten lintu lintu. 
Mboten nopo nopo. Lah nek gulone duwur, ngge pating cerekot ( “kalo 
saya itu saya teliti sendiri,kalo terasa seperti akan batuk pilek, saya kasih 
mixagrip 3 kali seharisudah hilang. Gitu saja. Tidak bolak-balik suntik. 
Niatnya suntik tapi ya tidak disuntik eh malah dikasih obat. Obatnya ya 
begitu-begitu saja. Pakai mixagrip sudah sembuh. Kalo pegal-pegal ya 
tinggal minum obat pegelinu. Obat saya habis jadi biar di belikan sama 
anak-anak. Tidak lain-lain. Tidak apa-apa. Nah kalau kadar gulanya tinggi, 
ya pada kesemutan semua”)” (TAR04) 

 

Subjek 5 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet dapat menstabilkan kadar gula darah dan juga memiliki keyakinan bila kadar 

gula darah stabil maka penglihatan akan bagus. 

Berikut penuturan subjek: 

“Ya, supaya tidak terlalu tinggi. tidak terlalu rendah. supaya stabil gitu 
lho” (AS05) 
“…terlalu tinggi ya gak enak. rasanya mata itu tambah kabur, 
penglihatannya tambah kurang. sekarang ndak pake kacamata atau pake 
lihat itu ndak keliatan. liat tulisan di koran kecil kecil gak keliatan” 
(AS05) 
“Ya supaya tidak naik turun, stabil” (AS05) 

 

Subjek 6 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet dapat dapat menjadi selalu sehat dan panjang umur. Berikut penuturan subjek: 

“Cek seger waras, cek panjang umur. kale nek mantun sholat niku dungo 
ten seng kuoso supoyo sehat wal afiat kale panjang umur (“ Biar selalu 
sehat, biar panjang umur, dan juga kalau selesai sholat itu berdo‟a kepada 
yang maha kuasa agar sehat walafiat  dan panjang umur”)”(PER06) 

 

Subjek 7 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa  

diet dapat mengatasi keluhan poliuri,memiliki keyakinan diet dapat membantu 
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menstabilkan kadar gula darah, dan memiliki keyakinan diet dapat membantu 

mengidealkan berat badan. Berikut penuturan subjek: 

“…tapi mboten ngoya ngoyo maleh. dalu niku dua kali ( tapi sudah tidak 
bolak-balik kencing lagi, kalau malam itu dua kali”)”(SAM07) 
“333, 326,313, 278 niki”(SAM07) 
“Dulu sebelum ada masalah gak sampe gini. dulu gendut mbak seger, jaga 
sembarang dadi enak”(SAM07) 

 

Subjek 8 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet yang teratur akan membuat tubuh makin sehat, memiliki keyakinan diet dapat 

membantu sembuh, dan memiliki keyakinan makin diet tubuh makin terjaga. 

Berikut penuturan subjek: 

“itu yang teraturi cek sehat”(PAR08) 
“…ya pengen sembuh mbak makanya harus manut diet supaya bisa 
sembuh.”(PAR08) 
“Masio ngoten ancene kulo jogo soale kulo wedi sakit parah tambahan nek 
gak dijogo ( meskipun begitu memang saya jaga pola makannya soalnya 
saya takut sakitnya tambah parah kalo tidak dijaga”)”(PAR08) 

 

Subjek 10 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, memiliki keyakinan diet dapat 

membuat tubuh menjadi lebih bertenaga, memiliki keyakinan dengan hati – hati 

makan maka tubuh akan menjadi lebih sehat. Berikut penuturan subjek: 

“…nggeh paleh sehat, singen kedik-kedik teng dokter, sakniki pun mboten 
” (“ ya jadi sehat, dulu sedikit-sedikit ke dokter, sekarang sudah 
tidak”)”(AL10) 
“…munggo ngoten nggeh biyen timbangane sak niki nak, tapi cilik 
nanging kiyeng ( “ dulu itu lebih parah dari sekarang nak, sekarang sudah 
kecil tapi sedikit nyeri”)”(AL10) 
“…nggeh niku wau lho nak kudu ati ati yo gak kaop lek kadar gula tinggi 
awak iku gemeter ( ya itu tadi nak harus hati-hati kalo kadar gulanya tinggi 
badan rasanya gemetar”)”(AL10) 
“…nggeh cek mboten sakit maleh nak, kulo ngoten (ya biar tidak sakit lagi 
nak, saya begitu)”(AL10) 
“…nggeh biar sehat terus (“ ya biar sehat terus”)”(AL10) 
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Tidak ditemukan data yang menunjukkan peran kognisi pada subjek 13. 

 

Subjek 14 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet dapat mengurangi berbagai keluhan, memiliki keyakinan patuh diet dapat 

memperbaiki kesehatan, memiliki keyakinan patuh diet dapat menstabilkan kadar 

gula darah, memiliki keyakinan patuh diet dapat mengurangi keluhan poliuri, dan 

memiliki keyakinanbila tidak patuh diet tubuh akan menjadi sakit. Berikut 

penuturan subjek: 

“Dulu senengane sambatan ae, yang geger e kemeng, kaki e kemeng, 
tangan gringgingen, sekarang ndak ” (“ dulu sukanya mengeluh saja, ya 
punggungnya nyeri, kakinya nyeri, tangan kesemutan, tapi sekarang 
tidak”)” (RU14) 
“Kalo saya merubah makannya jumlahnya apa jamnya, badan sakit semua 
rasanya” (RU14) 
“Alhamdulillah tambah sehat, sekarang gulanya mulai stabil antara 150 
sampe 20 terus, sudah gak pernah diatas 200, makanya enteng (ringan)”” 
(RU14) 
“Keluhane kepingin maem terus pun ilang, pipis pipisan pun ilang. Enak 
dadine pun biasa (“ keluhannya untuk ingin makan terus sudah hilang, 
buang air kecil yang trus menerus sekarang sudah hilang, jadinya sudah 
normal seperti biasa”)” (RU14)  
“Sekarang enak keluhan e ilang ” (“sekarang enak keluhannya sudah 
hilang)” (RU14) 

 

Subjek 15 memiliki keyakinan terhadap manfaat diet, yakni yakin bahwa 

diet dapat memperbaiki kesehatan, memiliki keyakinan bahwa diet membuat 

badan menjadi kuat, memiliki keyakinan diet dapat mencegah kantuk. Berikut 

penuturan subjek: 

“Alhamdulillah sekarang tambah sehat”(SI15) 
 “Sudah ndak ngantuk an, enak bu kuat sekarang”(SI15)  
“Kulo loh pun wecoh nek gula normal ngoten (saya juga enak badannya 
kalau gulanya normal begitu)”(SI15) 
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Tema 2 : Afeksi   

Subjek 1 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa diet akan 

membuat badan menjadi lebih sehat, merasa bila tidak patuh diet, diri sendiri yang  

akan menanggung  akibat buru, merasa nyaman saat gula darah stabil, ketakutan 

terhadap komplikasi diabetic foot ulcer, ketakutan terhadap komplikasi yang 

pernah dialami akibat tidak patuh diet, dan juga ketakutan terhadap ajal, karena 

penderita DM sangat dekat dengan kematian. Berikut penuturan subjek: 

“Saya merasa seneng mbak soalnya saya merasa sehat jadi badannya enak 
kalo mangane mbethik ya ngerasakno lorone dewe loro kabeh (makannya 
tidak teratur ya merasakan sakitnya sendiri sakit semua), mbiyen wes tau 
ngrasakno (dulu sudah pernah merasakan), ojok sampe ngunu maneh 
(jangan sampai begitu lagi), mungkin kalo tinggi gitu mesti saya karena 
pikiran, tapi kalo perkara makanan gitu karena dulu banyak pikiran ya 
susah diet tapi kalo sekarang bener – bener saya jaga” (UL01) 
“Sekarang wes enak (sudah enak) kalau gula darah stabil” (UL01) 
“…selanjutnya sudah saya takut sendiri jadinya makannya tertib, sekarang 
lambungnya itu yang kadang nakal, wes nggak pokok e (pokoknya) takut 
saya kalo macem – macem (macam-macam)” (UL01) 
“Takut mati mbak, lah wong orang – orang penyakit gula itu cuepet 
(sangat cepat) gitu matinya, ya takut saya mbak kalau tidak di jaga 
sendiri”(UL01) 

 

Subjek 2 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa tubuh sehat 

karena sugesti diri sendiri, merasa bila tidak patuh diet, diri sendiri yang  akan 

menanggung  akibat buruk, merasa nyaman, sehat dan keluhan – keluhan hilang 

saat gula darah stabilKetakutan terhadap kematian saat melihat orang lain makan 

sembarangan, dan ketakutan terhadap komplikasi yang pernah dialami akibat 

tidak patuh diet. Berikut penuturan subjek: 

“Soalnya kalo saya yang sakit, saya sendiri yang repot”(AS02) 
“Wes dilakoni ngerasa enak sehat ya karena dirinya sendiri”(AS02) 
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“Prinsip saya itu makan seneng yo seneng (makan senang hati juga ikut 
senang), tapi gak usah berlebihan. Soalnya yang sakit saya, yang merasa 
ndak nyaman juga saya, kalo saya melanggar ya saya sendiri yang sakit, 
jangan sampe wes mbak (jangan sampai deh mbak)”(AS02) 
“Gitu nanti setelah ikhlas kontrol perlahan turun sendiri gula darahnya. 
Ngelu – ngelu mulai ilang (pusing-pusing mulai hilang)”(AS02) 
“Kalau gula darah terkontrol itu sudah enak dan rasanya sehat”(AS02) 
“Saya ingat sama saudara saya yang di malang, DM juga, kepingin banget 
makan sate, pas didepan orang jualan sate, dia bilang, masak ini jalan 
matiku???? Akhirnya dari cerita itu ya saya menjadi ingin makin 
mengontrol tubuh saya, saya melanggar saya sendiri nantinya yang bakal 
menanggung sakit” (AS02) 
 

Subjek 3 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa tubuh semakin 

sehat dengan diet, merasa diet dapat membiasakan diri menjadi disiplin, ketakutan 

terhadap ajal, karena penderita DM sangat dekat dengan kematian. Berikut 

penuturan subjek: 

“Sudah terbiasa begini bu maemnya pun uenak sekarang, bisa disiplin, 
teratur dietnya”(SU03) 
“Ini orang – orang sekitar yang kena diabetes sudah meninggal semua 
mbak. Takut saya kalau tidak bisa menjaga diri”(SU03) 

 

Subjek 4 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa diet akan 

membuat badan menjadi lebih sehat dan ringan, merasa bila tidak patuh diet tubuh 

akan menjadi sakit, ketakutan terhadap ajal, karena penderita DM sangat dekat 

dengan kematian, ketakutan bila gula darah naik, dan juga ketakutan terhadap 

serangan DM masa lalu. Berikut penuturan subjek: 

“Ya seperti dulu, rasanya seperti sebelum sakit, enak enteng (ringan)” 
(TAR04) 
“Mboten (tidak), enak ngenten dijogo maeme, nek mboten engken lak sakit 
(enak begini dijaga makannya, kalo tidak nanti akan sakit)” (TAR04) 
“Kan katah tiang mati perkoro diabet niku mriki katah. Kaji Sami‟an niku, 
tiang Baron katah. Jogo dewe. pokok manis e nemen mboten purun (kan 
banyak orang meninggal gara-gara diabet itu disini banyak. Hj Sami‟an 
itu, orang Baron banyak. Dijaga sendiri. Pokoknya minum sangat manis 
tidak mau)”(TAR04) 
“Ya takut, takut kalau diabetnya naik” (TAR04) 
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“Wedi loroh kulo ( takut sakit saya). nek mboten saget njogo dewe nggeh 
sakit kulo. Wong tinggal balung sama kulit saya, wong upoh, sekul 
setunggal mawon mboten saget melbet (kalo tidak dapat menjaganya 
sendiri ya sakit sendiri saya orang tinggal tulang sama kulit saya, orang 
nasi saja satu sendok saja tidak dapat masuk). Pun puarah modele (sudah 
parah soalnya)” (TAR04) 

 

Subjek 5 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa diet akan 

membuat badan menjadi lebih sehat dan ringan, merasa tubuh menjadi sehat 

dengan dibantu banyak bersyukur , merasa diet membuat kadar gula menjadi 

stabil, merasa tertarik dengan anjuran diet. Berikut penuturan subjek: 

“Awak rasane enteng nak (badan rasanya ringan nak)” (AS05) 
 “…saya hati hati sendiri. Sambil syukur karena sehat jadi enak” (AS05) 
“….awak rasane enteng nak sampe sekarang akhire (badan rasanya ringan 
akhirnya sampai sekarang)” (AS05) 
 “…tapi dirasa-rasakan gula tambah tinggi terus kalo sembarangan” 
(AS05) 
“Saya malahan seneng nak dri awal” (AS05) 
“Senang, saya malah tanya” (AS05) 

 

Subjek 6 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi Ketakutan bila gula 

darah naik , tidak memiliki uang untuk berobat, ketakutan bila gula darah naik 

takut menderita stroke, ketakutan terhadap ajal, karena penderita DM sangat dekat 

dengan kematian, merasa puas dengan keadaan sekarang , dan merasa bila patuh 

diet tubuh akan menjadi sehat, nyaman dan ringan. 

Berikut penuturan subjek: 

“Tapi sakniki marem, dadi kepingin ngeten terus ( tapi sekarang sudah 
nyaman, jadi kepingin begini terus)”(PER06) 
“Nggeh wecoh, enteng mboten loro kabeh ( ya enak, badan ringan tidak 
sakit semua)”(PER06) 
“…sakniki kulo pun biasa ecoh, enteng (sekarang saya sudah biasa, enak 
badan ringan)”(PER06) 
“…engken wedi diabet kulo dukur, terus mboten wonten damel namba 
aken (nanti takut diabet saya tinggi, terus tidak ada uang buat 
berobat)”(PER06) 
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“Nggeh wedi diabet e dukur nek darah tinggi wedi dukur (ya takut 
diabetnya tinggi kalo darah tinggi takut kambuh)”(PER06) 
“Nggeh wedi stroke, soal e katah tiang mriki seng darah e dukur niku 
mboten sakit mboten opo (ya takut stroke, soalnya banyak orang sini yang 
darahnya tinggi itu tidak sakit tidak kenapa-kenapa)”(PER06) 

 

Subjek 7 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi Ketakutan bila gula 

darah naik. Berikut penuturan subjek: 

“Wedi mbak. Masio duwur gak kepingin sembarangan makan (takut mbak, 
meskipun darahnya tinggi tapi tidak ingin sembarangan makan)”(SAM07) 

 
Subjek 8 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi ketakutan terhadap 

ajal, karena penderita DM sangat dekat dengan kematian. metakutan sakit parah 

bila gula darah naik. Berikut penuturan subjek: 

“Takut sakit takut cepet mati…hiiii saya itu kalo tinggi”(PAR08) 
“Masio ngoten ancene kulo jogo soale kulo wedi sakit parah tambahan nek 
gak dijogo (meskipun begitu itu saya jaga soalnya saya takut sakitnya 
tambah parah kalo tidak di jaga)”(PAR08) 

 
Subjek 10 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa diet akan 

membuat badan menjadi  jauh lebih sehat dan ringan, merasa kemungkinan gula 

darah menjadi lebih stabil. Berikut penuturan subjek: 

“Nggeh niki dadi e seger waras (ya ini jadinya sehat) ”(AL10) 
“Sak niki luar biasa eco mpun terbiasa paling gulone pun stabil (sekarang 
luar biasa enak sudah terbiasa paling gulanya sudah stabil)”(AL10:164) 
“…wedi (takut)”(AL10) 
“…ditakdirkan karo pengeran niki, ya Allah nedi seger waras mawon 
kulo. cek menangi gada putu maleh (ditakdirkan sama Allah ini, ya Allah 
minta sehat saja saya. Biar bisa lihat cucunya nanti)”(AL10) 

 

Subjek 13 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi Merasa diet akan 

membuat badan menjadi lebih sehat dan merasa keluhan pusing akan hilang 

meskipun sedang stress. Berikut penuturan subjek: 

“…nggeh rasane enteng, singen kulo sering mbliyyur mbliyur, 
alhamdulillah sakniki mbliyure ilang, masio kepikiran mboten mbliyur (ya 
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rasanya ringan, dulu saya sering pusing-pusing, alhamdulillah sekarang 
pusingnya hilang, meskipun kepikiran tapi tidak pusing)” (TAS13) 
“Enak kok jadi sehat, mbliyur ilang (pusing hilang) gara – gara diet” 
(TAS13) 
“Mboten se (tidak)… tambah eco (tambah enak), soale singen mbliyur 
sakniki mboten (soalnya dulu pusing sekarang tidak)” (TAS13) 

 

Subjek 14 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi merasa diet akan 

membuat badan menjadi lebih sehat dan ringan, ketakutan sakit bila makin tua 

makin tidak jaga makan, ketakutan terhadap ajal, karena penderita DM sangat 

dekat dengan kematian, dan ketakutan bila gula darah naik. Berikut penuturan 

subjek: 

“Jadi pun bayangaken terus soale nang awak nggeh enak enteng (jadi 
sudah dibayangkan terus soalnya dibadan juga ringan)” (RU14) 
 “Sudah tambah usia tambah takut gak sembuh kalo gak dijaga mbak” 
(RU14) 
“Sek dereng kepingin mati mbak, pun lami ngelamak awak tambah gak 
enak sakit semua (masih belum kepingin mati mbak, sudah lama melawan 
badan tambah tidak enak sakit semua)” (RU14) 

 
Subjek 15 memiliki perasaan terhadap diet, meliputi Merasa senang diet 

membuat badan menjadi lebih sehat dan ringan. Berikut penuturan subjek: 

“Tapi pas ngoten nggeh eco, wingi niku 150 (tapi saat begini ya enak, 
kemarin itu 150) ”(SI15) 
“Alhamdulillah loh bu sakniki seneng, singen  kencing manis mulai tahun 
2011 sak niki seger waras, singen gulae munggah mudun diatas 200 pas 
periksa awal awal, nopo kulo keweden niku ngge akhire kepikiran gak 
karu-karuan (alhamdulillah loh bu sekarang sudah senang, dulu kencing 
manis mulai tahun 2011 sekarang sudah sehat, dulu gulanya naik turun 
diatas 200 pas periksa awal-awal, apa saya ketakutan itu ya akhirnya 
kepikiran tidak karuan)”(SI15) 
 

Tema 3: Konasi 

Subjek 1 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara tidak melakukan Perilaku tidak patuh diet 

sebelumnya membuat gula darah tidak stabil dan jera bila mengalaminya lagi, 
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pernah minum susu khusus DM untuk membantu membiasakan diet. Berikut 

penuturan subjek: 

“ya penyakit wong jaman sekarang loh mbk sampe gulanya tinggi terus 
kakinya luka jadi mborok wes ( lukanya parah)....naudzubillahimindzalik 
ojok sampek (jangan sampai)” (UL01) 
“Dulu saya juga masih minum susu diabetasol juga buat membantu diet 
saya, tapi sekarang sudah nggak soalnya sudah terbiasa dengan diet makan 
saya sehari – hari “(UL01) 

 

Subjek 2 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan dalam 

menjalani diet dengan  cara Segera memeriksakan diri saat tubuh muncul berbagai  

keluhan. Berikut penuturan subjek:  

“Soalnya pernah juga akhir – akhir ini entah habis makan apa, kok tiba – 
tiba sakit semua badan saya. Yang tau itu ya badannya sendiri, ya saya 
sendiri. Kalau sedikit merasa tidak enak berasa lambung perih, badan 
capek semua, saya langsung cek, mesti tanda ada apa – apa sama tubuh 
apa sama gula. Pernah juga saya merasa kok masih sakit, itu saya cek kan 
3 itu ternyata asam urat yang tinggi padahal tingginya juga tidak terlalu 
tinggi banget, terus saya ke rumah sakit dikasih obat, ya sudah obat yang 
dianjurkan aja yang tak minum sudah kapok saya”(AS02) 

 

Tidak ditemukan data yang menunjukkan peran kognisi pada subjek 3. 

 

Subjek 4 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara menjauhi gula dan makanan yang mengandung 

gula. Berikut penuturan subjek: 

“Seng penting mboten ngudek gulo nyel nyelan ngoten niku (yang penting 
tidak aduk gula banyak seperti itu)” (TAR04) 
“nek jajan legi nggeh mboten kulo tedho, gajih ngge mboten (kalo jajanan 
yang manis ya tidak saya makan, yang berlemak juga tidak)”(TAR04) 
 “…nggeh maem e seng manis manis mboten purun, mboten nateh. kados 
semongko nggeh mboten purun (ya makan yang manis-manis tidak mau, 
tidak pernah. Seperti semangka itu ya tidak mau)” (TAR04) 
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Subjek 5 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara memiliki sifat terbuka bila diberi masukan dan 

saran. Berikut penuturan subjek: 

“Saya itu senang kalau dikasih pengertian, supaya saya hati hati dalam 
menjaga pola makan gitu lho” (AS05) 

 

Subjek 6 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara berserah kepada Tuhan untuk meminta sehat 

dan panjang umur. Berikut penuturan subjek: 

“…oalah Gusti, kulo kengken ngeten ngeten nggeh purun. kulo nedhi seger 
waras, panjang umur ( ya Allah, saya disuruh begini yam au. Saya minta 
sehat, panjang umur)”(PER06) 

 
Subjek 7 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara meminum sari kulit manggis untuk membantu 

menstabilkan kadar gula darah, pernah mencoba menurunkan kadar gula darah 

dengan mengganti nasi putih dengan nasi merah. Berikut penuturan subjek: 

“…enggeh  tak tutupi sing gak ketok (iya saya tutupi yang tidak kelihatan), 
tapi niki kulo rutini ngombe godokan kulit manggis (tapi ini saya rutin 
minum rebusan kulit manggis)”(SAM07) “Lha niki mas kulo numbas aken 
beras merah ( ini kakak saya belikan beras merah), terose gulae cek mudun 
niki bapak e kulo sanjangi kengken tumbas beras merah mantun ngoten 
pun (katanya gulanya biar turun ini bapak saya kasih tahu untuk beli beras 
merah habis ini)”(SAM07) 

 

Tidak ditemukan data yang menunjukkan peran kognisi pada subjek 8. 

Subjek 10 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara melakukan olahraga setelah masak agar  tubuh 

sehat. Berikut penuturan subjek: 

“…nggeh jane kulo cek penak badane makane kulo lek mantun adang iku 
kulo teng saben mriko mencak mencak mriko (ya seharusnya saya biar 
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enak badannya makanya saya kalau habis menanak nasi itu saya kesawah 
lompat-lompat)”(AL10) 

 

Tidak ditemukan data yang menunjukkan peran kognisi pada subjek 13. 

Subjek 14 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara  belajar disiplin dengan cara olahraga setiap 

sore hari. Berikut penuturan subjek: 

“olahraga disawah, kan enak liat ijo – ijo sore – sore wayahe rodok adem ( 
waktunya sedikit dingin) , akhire (akhirnya) dengan sendirinya jadi 
disiplin” (RU14:88) 

 

Subjek 15 melakukan aktivitas yang membantu meningkatkan kepatuhan 

dalam menjalani diet dengan  cara melakukan kontrol rutin. 

Berikut penuturan subjek: 

“Lah niku wau bu ( ya itu bu), kulo kepingine sehat ( saya kepinginnya 
sehat), nek mboten kepingin sehat ngge tak jarno ae mboten usah tak  
priksakno (kalo tidak kepingin sehat ya saya biarkan tidak usah saya 
periksakan)”(SI15:22) 

 

Tema 4 : Normative Belief  

Subjek 1 menyatakan bahwa tidak menyakini bila makan semua jenis 

makanan dapat memperbaiki kadar gula darah. Berikut penuturan subjek: 

“Masio diomong wong – wong dikengken maem kabeh nggeh gak tak  nut, 
lak tambah gulae dukur ngoten (mesipun orang – orang bilang disuruh 
makan semua tetap tidak saya ikuti, karena nanti gula bisa tinggi)“(UL01) 
Subjek 6 menyatakan bahwa tidak meyakini pernyataan – pernyataan 

orang – orang disekitar mengenai diet karena subjek merasa berbeda pengetahuan. 

Berikut penuturan subjek: 

“Tiyang – tiyang ngomong nopo mawon, nek mboten terose doktere 
mboten wanton, ngiku mboten sekolah, ngken nek enten nopo-nopo kulo 
tambah sing bingung (Orang – orang bilang apa saja kalau bukan kata 
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dokternya saya ndak berani percaya, mereka tidak sekolah, nanti kalau 
kenapa – kenapa saya yang bingung) “(PER06) 
 

Tidak ditemukan data yang menunjukkan peran normative belief pada 

subjek lain selain yang tersebut diatas 

Tema 5 : Motivation to comply 

Subjek 1 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan leaflet 

tentang aturan diet 3J bagi penderita DM, mendapatkan dukungan dari anak 

seperti mengingatkan untuk taat aturan diet, mendapatkan larangan makan dari 

kerabat dekat saat menjumpai menu yang tidak sesuai diet 3J, mendapatkan 

motivasi  dari kerabat dekat agar selalu sehat dan mengingatkan untuk taat diet , 

mendapatkan perhatian dari anggota keluarga berupa pemberian oleh – oleh sayur 

dan ikan segar saat setelah bepergian. Berikut penuturan subjek: 

“Terus dicek lah kok hasile 397 trus dokternya bilang loh ini ibu gulanya 
tinggi harus dinormalkan dulu, lah terus itu akhirnya kontrol kepuskesmas 
itu dikasih ahli gizinya selebaran diet akhirnya saya tempel itu buah apa 
yang bisa dimakan makanan makanan apa, ada tahlil-tahlil gitu saya ya 
gak kepingin ada semangka, agar- agar yo ndak ambil saya wes” (UL01) 
“ayoo mama... Katanya anak – anak...mendukung sekali anak – anak saya 
itu, sering mengingatkan agar selalu ingat pesannya dokter puskesmas” 
(UL01) 
“Ya gak papa gak dimakan mbak soalnya tau kalau nanti saya makan takut 
gula saya naik, saya gak mau ini gak mau ini kalau orang deket apa 
saudara saya adik sama kakak saya gitu ya tau jadi orangnya ngelarang 
wes gak papa gak makan itu biar sehat awet”(UL01) 
“Cuma ya kalo sama orang – orang yang deket dengan saya, ya tau kalau 
saya punya diabet akhirnya ya bilang nek ada yang bisa dimakan yosilah 
kandimakan tapi kalau ndak bisa yawes gak papa” (UL01:) 
 “Mbakku yang selalu mendukung, kalau ada makanan makanan yang 
dilanggar dia yang selalu mengingatkan, ya dia bilang ya pinter-pinter, 
soale kalau sakit mereka ngumpul semua mereka mesti tanya habis 
makanan apa, tapi alhamdulilah sejauh ini setahun dua tahunan ini sudah 
baikan gulanya stabil terus dibawah 150” (UL01) 
“Kayak suami anak – anak gitu kan mendukung, habis dari mana-mana 
yang dioleh – olehkanyamakanan yang cocok untuk saya, kayak sayur, 
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terusini ma kentangmerah ma, buat cemilan besok direbus gitu. Terus 
beliikan untuk persiapan makan dikulkas” (UL01) 

 
Subjek 2 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet dan pengobatan  DM, 

mendapatkan leaflet tentang aturan diet 3J bagi penderita DM, mendapatkan 

dukungan dari istri dan anak seperti mengingatkan untuk taat aturan diet, 

mendapatkan larangan makan dari  istri saat menjumpai menu yang tidak sesuai 

diet 3J. Berikut penuturan subjek: 

“….membuat saya untuk langsung ke dokter dijelaskan kembali obat sama 
cara diet makannya sama disuruh sing tenang begitu”(AS02) 
“Ya sesuai yang diarahkan dari poli gizi itu mbak, kontrol harus rutin tiap 
bulan, karena meskipun sudah diberitahu itu kan juga harus diingatkan 
lagi”(AS02) 
“Kayak lembaran yang dikasih dari puskesmas”(AS02) 
“Wes saya percaya sama istri saya, jangan ini yah, ini termasuk makanan 
yang dilanggar” (AS02) 
“Dicoba dulu makanan yang kukusan sama istri saya sebelum saya incip, 
kalo pas manis, istri saya bilang, jangan ini manis, jamnya belum 
waktunya nyemil”(AS02) 
“Alhamdulillah saya punya istri saya ini, selain mengingatkan sholat, 
ibadah juga makan, jadi meskipun ada keinginan tidak patuh ada makanan 
kesukaan saya, istri saya 
 langsung bilang awas”(AS02) 
“Meskipun diiming – imingi teman saya, wes saya percaya sama istri saya, 
jangan ini yah, ini termasuk makanan yang dilanggar”(AS02) 
“Ada kue di tempat orang punya hajat. Dicoba dulu makanan yang 
kukusan sama istri saya sebelum saya incip, kalo pas manis, istri saya 
bilang, jangan ini manis, jamnya belum waktunya nyemil, yaudah ndak 
saya ambil ndak saya makan”(AS02) 
“Istri saya yang juga sangat mendukung dan mengingatkan”(AS02) 

 
Subjek 3 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet dan pengobatan  DM dari 

dokter, mendapatkan dukungan dari orang terdekat untuk melakukan diet, 

mendapatkan supply  makanan seperti buah dari orang terdekat (anak), dan merasa 
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mendapat dukungan dari tenaga kesehatan untuk manajemen DM. Berikut 

penuturan subjek: 

“Takaran sama menu yang dikasih dokter RSUD sidoarjo”(SU03) 
”Saya inget inget betul  pesannya dokter saya RSUD Sidoarjo itu”(SU03) 
“Makanya dokter bilang ibu jam setengah 7 ibu minum obat, lalu setengah 
jam lagi jam 7 ibu makan, jam 10 nyemil buah, jam 1 makan lagi jam 2 
istirahat, ashar bangun ke masjid, jam 5 kadang jam 6 makan 
malam”(SU03) 
“Dirumah semenjak saya punya gula tinggi anak saya jadi rutin belikan 
saya buah dikulkas itu bu untuk cemilan saya”(SU03) 
 “Sama anak saya yang ndukung, paling kasihan liat saya”(SU03) 
“…didukung kale pak doktere malah”(SU03) 

 
Subjek 4 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan 
dukungan untuk patuh diet dari dokter yang merawat karena DM lebih 
mudah diatur daripada DM orang lain. Berikut penuturan subjek: 
“Makan dianjurkan oleh dokter 1 ons nasi” (TAR04) 
“…sanjangane (diberitahu) dokter bu aminah endang niku” (TAR04) 
“Maune disanjangi (diberitahu) dokter, pun kulo turut gak boleh makan 
manis, terlalu manis” (TAR04) 
“Sanjangane dokter bu Aminah Endang niku, “sampean niku gampang 
tamban tambanane, layene lintune tiyang niku bu uangel diabete tamban 
tambanane, sampean niku guampang ngeten. nggeh sampe sak niki niku. 
nggeh niku 200,  kadang 200 punjul, kadang nggeh 100 punjul. Kudu rutin 
pokok e (diberitahu dokter bu Aminah Endang itu, ” anda itu mudah sekali 
betambah gula darahnya, orang lain itu sulit diabetnya bertambah, kalo 
anda itu mudah sekali. Ya sampai sekarang itu ya 200, kadang 200 lebih, 
kadang ya 100 lebih. Pokoknya harus rutin”) ” (TAR04)  
“Nggeh yuga yugane niku, numbasno gulo jagung, numbasno nopo, 
mboten dipangan bu iku, anu engko kumat (ya anak-anaknya itu, belikan 
gula jagung, belikan apa, tidak dimakan itu bu, nanti kumat lagi) ” 
(TAR04) 

 
Subjek 5 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan 

tuntutan untuk patuh diet dari  sanak saudara yang sama menderita DM 

mendapatkan dorongan dari saudara untuk mengabaikan makanan yang tidak 

sesuai aturan diet, mendapatkan perhatian dari anak seperti selalu mengingatkan 
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untuk patuh aturan diet, mendapatkan ajakan bepergian dengan sesama penderita 

DM agar dapat saling mengingatkan. Berikut penuturan subjek: 

“Saya tanya dokternya katanya ndak papa begitu nak” (AS05:76) 
“…ya, tu tadi. saya dikasih pengertian pak dokter, bu bidan ini gini ini 
gitu” (AS05:82) 
“…ada yang bilang sudah bener itu kata dokternya, pean anut itu aja” 
(AS05:98) 
“Apalagi yang famili kan sudah tau semuanya saya kena diabet, malah 
ditanya dulu, sudah waktunya makan? Makan apa yang boleh, kalo gak 
ada yang boleh, sudah anggap aja puasa, makan dirumah sesuai jadwal 
aja” (AS05:128)  
“Terus anak saya juga sering mengingatkan” (AS05:85) 
“...famili kan sudah tau semuanya saya kena diabet, malah ditanya dulu, 
sudah waktunya makan? Makan apa yang boleh, kalo gak ada yang boleh, 
sudah anggap aja puasa, makan dirumah sesuai jadwal aja” (AS05:128) 
“Ada, mbak ida, bu RW. baik sama saya, kalau pergi acara mesti barengan 
sama saya ya dia yang selalu dan sering mengingatkan” (AS05:104) 

 
Subjek 6 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan 

informasi untuk mengonsumsi  nasi rendah kalori menggunakan nasi 

wadangmendapatkan perhatian dari  suami agar selalu sehat. Berikut penuturan 

subjek: 

“…ndugi (dari) doktere mriko (dokternya yang disana) pun disaran aken 
(disarankan maem 8 sendok”(PER06:10) 
“…terose (katanya) pak rakmad dokter kluwih niku”(PER06:52) 
“Terose (katanya) pak Rakmad  nek nedho tas adhang iku titik ae (kalo 
makan baru menanak masi sedikit saja), tapi nek wes adem isok rodok 
akeh (tapi kalo sudah sudah dingin boleh sedikit banyak), sego iku legi 
(nasi itu manis). ati ati nek maem kale ati ati ngombene (hati-hati kalo 
makan sama hati-hati  minumnya)”(PER06:87) 
“Nggeh teros rayat kulo  mangan e dijogo (ya terus suami saya makannya 
dijaga), sak anune cek sehat (seadanya biar sehat), tolek yo onok e kayak 
ngene (dari dapatnya juga seperti ini)” (PER06:64) 

 
Subjek 7 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan 

informasi bahwa beras merah dapat menurunkan kadar gula darah ,mendapatkan 
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dukungan dari anak untuk berhati – hati mengonsumsi makananan dan agar patuh 

diet mendapatkan perhatian dan dukungan dari suami dan anak yakni mengajak 

makan bersama sesuai aturan diet 3J, mendapatkan empati dari orang terdekat. 

Berikut penuturan subjek: 

“Lha niki mas kulo numbasaken (lah ini mas saya belikan) beras merah, 
terose (katanya)  gulae cek mudun (gulanya biar turun)”(SAM07:12) 
“Kontrol teng (di) pak dokter ngge rutin, diingatkan ben maem 
tertib”(SAM07:21) 
“Asline ngge pun disanjangi (aslinya sudah diberitahu) doktere 
(dokternya)”(SAM07:64) 
“Terose (katanya) Dr Rahmad disuruh njaga makan e bu. Lek (kalau) 
makan ikan g pake nasi bu. Nate kulo cek maleh ten (pernah saya cek lagi 
di) Bu Purnomo, Lajuk, teros e g usah tarak tarak (katanya tidak usah 
terlalu menghindari). maem e dijogo. g usah tarak nemen nemen (tidak 
usah terlalu  menghindari)”(SAM07:90) 
“…dari dokter itu disuruh makan ikan kayak iwak (ikan) lele. gak usah 
wedi nek makan iwak ambe sayuran, mek disudo segone (tidak usah takut 
kalau makan ikan sama sayuran, hanya dikurangi nasinya)”(SAM07:140) 
“Ya bilang jangan makan yang aneh aneh ya bu. di ati ati bu ngajak makan 
sesuai menu saya”(SAM07:151) 
“..ya suami, anak juga.kalo dulu suami suka beli belikan makanan 
kesukaan, tapi kalo sekarang sudah ndak, cuma suami ikut ngajak makan 
sesuai menu saya”(SAM07:143) 
“…jangan makan yang aneh aneh ya bu. di ati ati bu”(SAM07:151) 

 
Subjek 8 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi tidak boleh makan makanan dan buah 

yag manis, mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan informasi 

mengenai cara memasak untuk makanan yang dikonsumsi penderita DM, 

mendapatkan perhatian dari anak selalu mengingatkan untuk hati – hati saat 

makan, dan juga mendapatkan dukungan dan perhatian dari  saudara sesama 

penderita DM. Berikut penuturan subjek: 

“Yang dilarang, pertama gula. terus buah buahan yang manis, terus 
makanan yang manis manis”(PAR08:60) 
“Terus saya pas lansia lagi dikasih tau bidan bu yani disuruh nyamil kukus 
– kukusan jadi tak coba sampe ini terus pun gitu”(PAR08:105) 
“...ya anak saya itu mbak tiga”(PAR08:147) 
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“…iya mesti kalo berngkat kerja pamitan, kalo pas saya masak bilang bu 
ati ati pas makan gitu”(PAR08:149) 
“Iya ada kakak saya bu Tar juga kena diabet, malah dikasih tau banyak 
cara jaganya”(PAR08:152) 

 
Subjek 10 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan 

informasi agar mengurangi porsi karbohidrat dan menambah porsi sayur, 

mendapatkan informasi agar tidak makan yang manis – manis, mendapatkan 

dukungan dan perhatian dari keponakan sebagai pengganti suami yang telah 

meinggal dunia, mendapatkan informasi agar minum air hangat bila badan terasa 

drop, dan mendapatkan dukungan dan perhatian dari anak agar selalu berhati – 

hati dan taat menjalani diet. Berikut penuturan subjek: 

“…nggeh kulo tumbasno obat mawon nak terus dikengken diet njogo 
makan kale olahraga terose (ya saya belikan obat saja nak terus disuruh 
diet jaga makan sama olahraga katanya) pak doktere”(AL10) 
“…disanjangi doktere nek maem sayur e sing katha nasie disudho 
(diberitahu dokternya kalau makan sayur itu yang banyak nasinya 
dikurangi)”(AL10) 
“…nggeh niku wau nak (ya itu tadi nak), pokok e mboten angsal legi 
(pokoknya tidak boleh yang manis)”(AL10) 
“Jare pak dokter wes sampeyan makan nasi tapi yo gak oleh akeh nemen 
ngombe anget teh anget ngonten terus pun mari (kata pak dokter “sudah 
anda makan nasi tapi ya tidak boleh banyak-banyak minum teh hangat 
begitu terus selesai)”(AL10) 
 “…Jarene (katanya) doktere pun buk jenengan minum anget anget lak 
waras terus tilem. nggeh niku terus kulo ngerti sakniki (sudah bu anda 
minum yang hangat-hangat biar sembuh terus tidur. Ya itu terus saya 
mengerti sekarang)”(AL10) 
“Bapak e singen sing merhatek’aken ngingetaken ngunjuk obat maeme 
mesti sanjang, wes diukur kabeh sego iwak karo sayure (bapaknya dulu 
yang memperhatikan minum obat, makannya selalu diberitahu, sudah 
diukur semua nasi, ikan, sama sayurnya)”(AL10) 
“Bapak e tilar akhire ngge ponakan sing mbantu ngoten (bapaknya 
meninggal akhirnya ya keponakan yang membantu begitu)”(AL10) 
“…yang mendukung anak kale (dengan) ponakan, ojo mangan sing legi 
legi mak (jangan makan yang manis-manis bu)”(AL10) 
“Emak iku ojok dipangan iku legi. Kulo ngge mboten kepingin ngincipi 
koyok kembang gulo, mbasio mboten disanjangi mboten kepingin (ibu itu 
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jangan dimakan, itu manis. Saya ya tidak ingin mencoba seperti kembang 
gula, meskipun tidak diberitahupun tidak ingin)”(AL10) 

 
Subjek 13 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM, kontrol rutin agar 

selalu mendapat informasi diet, mendapatkan tuntutan untuk patuh diet dari dokter 

yang merawat karena DM lebih mudah diatur daripada DM orang lain, 

mendapatkan perhatian dari anak seperti evaluasi makan dalam satu hari, dan 

mendapatkan perhatian dan dukungan dari sesama penderita DM. Berikut 

penuturan subjek: 

“Ngge mung nginum (ya cuma minum) obat mawon (saja) kale ngatur 
maem nopo niku arane ndugi ( sama mengatur makan apa itu namanya 
dari) ahli gizi niku biasane (itu biasanya)” ” (TAS13) 
“…mboten enten rencang teng griyo nggeh kulo nut nopo mawon sing 
disanjangi doktere ( tidak ada teman dirumah ya saya ikutin apa saja yang 
disarankan dokternya)” (TAS13) 
“Tiap bulan ngge (ya) mesti kontrol, mantun mundut pensiunane (habis 
ambil pensiunannya) bapake, sekalian mampir puskesmas kontrol biasane 
kulo teng (biasanya saya ke) poli lansia, terus diparingi (dikasih) resep 
kale dikengken teng (sama disuruh ke) gizi, pun ngoten mawon” (TAS13) 
“Ngge niku (ya itu) nek (kalau) kontrol ngge (ya) rutin kulo diarahaken 
(saya diarahkan) dokter gizi bu maeme (makannya) gimana? Terus 
diingetaken maeme (diingatkan makannya) jangan lupa bu jumlah akehe 
(banyaknya), wektune (waktunya), pilihan makanane (makanannya). 
Gorengan gajih (berlemak) krupuk kecap, nek saget (kalau bisa) stop. Lah 
niki catetanne (ini catatannya)” (TAS13) 
“…nggeh yugane (ya anaknya), tiap hari mesti (harus) telpon nek mantun 
(kalau setelah) sholat isya‟, terus sanjang (bilang) ibuk jangan lupa jam 8 
habis ini nyemil. Terus ditanggleti wau maeme nopo mawon (ditanyai tadi 
makan apa saja), dikengken moto cek semerap (disuruh fotokan biar tahu), 
gati (perhatian) anak kulo (saya) bu” (TAS13) 
“Mbak saya itu bu, kena diabet juga dia rodok sembarangan nek maem, 
soale lemu (gendut) awak e dadine rodok kesusahan nek dikengken ( kalau 
disuruh) tarak. Ngge ngingetaken (ya mengingatkan) kulo (saya) kontrol, 
ojok lali awakmu iku kontrole rutinono (jangan lupa kamu itu kontrolnya 
rutinkan) cek awak e sehat (biar badan sehat), gak onok ewange mergakne 
(tidak ada temannya soalnya)”(TAS13) 

 
Subjek 14 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM dan mendapatkan 
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dukungan dari  anak untuk melakukan olahraga bersama. Berikut penuturan 

subjek: 

“Terus ya itu disuruh minum obat, diet teratur sama olahraga, gula darah 
nya 300 waktu itu mbak, pertama kena” (RU14) 
“Maem (makannya) 3x 10 sendok tiap makan, nyemil 3x paling sering 
makan buah, katanya ahli gizinya” (RU14) 
“Anak saya yang besar itu. Makanya saya mau olahraga soalnya ditemani 
diajak anak saya meskipun lari – lari Cuma 15 menit tapi kalo sudah 
terbiasa enteng (ringan) badan” (RU14) 

 
Subjek 15 dalam menjalani diet mendapatkan dukungan dari orang 

disekitar, berupa mendapatkan informasi mengenai diet DM dan mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari tetangga sesama penderita DM. Berikut penuturan 

subjek: 

 “Akhire ngge niku diparingi (ya itu dikasih) obat cek gulae turun kale 
(sama) disuruh teng (ke) ahli gizi diceritani makannya harus teratur, 15 
menit sebelum makan minum obat dulu, terus makan pagi 6 sendok 3 jam 
lagi makan buah sak iris terus jam 1 makan siang, nek kepingin nyemil 
ngge kajenge (akan) adzan ashar niku, terus”(SI15) 
“Nggeh sami bu, kayak tadi itu, disanjangi ngoten nggih tak nut 
(dibilangin begitu saya lakukan), la kulo pengen waras (sehat), ben sehat 
bu momong putu seneng nggeh sami bu, kayak tadi itu, disanjangi ngoten 
nggih tak nut (dibilangin gitu ya saya lakukan), la kulo pengen waras 
(sembuh)”(SI15) 
“Oh ngge mesti mawon, bapake, anak – anak kulo (saya) ngge 
ngengetaken (ya memperhatikan), bu..njenengan atos- atos maeme pun 
sampe duwur maleh (bu, ibu itu hati-hati makannya jangan sampai tinggi 
lagi)”(SI15) 

 

Tema 6: Kemudahan 

Subjek 1 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

menjaga diet lebih mudah daripada menjaga pikiran, diet merupakan hal yang 

biasa dilakukan sehingga diet bukanlah hal yang sulit, memiliki kepuasan 

terhadap berbagai makanan, memiliki perasaan jera terhadap akibat dari makan 

makanan yang tidak sesua diet 3J, memiliki anggapan penyakit pemberian Tuhan, 
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sehingga harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan ikhlas, mengarahkan 

pikiran yang positif  saat menghadapi  kendala diet, mengabaikan godaan 

makanan yang tidak sesuai menu diet 3J, membawa makanan sendiri saat 

bepergian, berpura – pura puasa saat mendapatkan suguhan tidak sesuai diet 3J, 

memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk 

diet. Berikut penuturan subjek: 

“Dulu banyak pikiran ya susah diet tapi kalo sekarang bener – bener saya 
jaga soale wes (soalnya sudah) gampang lek njogo ( kalau menjaga) 
makan, wong yo ngunu – ngunu ae (orang ya gitu-gitu saja) tapi kalo 
pikiran gak bisa” (UL01) 
“Toh dulu ya wes (sudah) puas makan begitu. Apalagi santen- santenan 
(santan-santanan) gajih – gajihan ( lemak-lemak) ndak mau saya, anak 
saya masak kare aja lodeh saya ndak incipi blas wes daripada sakit, 
soalnya dulu awal – awal pas masih nakal gitu langsung badan gak enak, 
akhire wes (akhirnya jadi) ndak pengen coba – coba soale wes tau 
(soalnya sudah pernah)” (UL01) 
“Wes penyakit teko gusti allah wes tak terimo wes aku mikire wes sing 
penting aku ikhlas pokok e ikhlas dijalani ae gawe seneng lan ikhlas” (“ 
sudah penyakit itu dari gusti Allah sudah saya terima sudah saya terima, 
sudah saya pikir yang penting saya ikhlas pokoknya ikhlas, dijalani saja 
buat senang dan ikhlas”)(UL01) 
“Yawes (ya sudah) saya yang harus mengendalikan diri saya mbak, ikhlas 
ada makanan yang menggoda yasudah ikhlas aja, wes tau wes katam 
(sudah pernah sudah mengalami itu semua), kalau masak masakan 
keluarga gak cocok ya wes (sudah) bikin sendiri gak ikut makanan 
keluarga, anak – anak sudah paham kayak gitu”(UL01) 
“Dulu pas pernah opname itu sampe diatas 200 an. Jadi sekarang rasane 
wes nglontok (rasanya sudah hafal) kalau jaga makan, 3 tahun jaga makan 
sekarang wes (sudah) tertib” (UL01) 
“Memang dulu awal – awal diet nggloyo nemen (capek banget) sekarang 
sudah tidak sudah enak karena sudah terbiasa itu mungkin, terbiasa ikhlas, 
terbiasa bisa mengontrol diri gak ngereken (tidak peduli) godaan” (UL01) 
“Anak anak juga bikin tempelan menu di dapur itu besar – besar biar saya 
ingat terus” (UL01)  
“Sekarang ya gampang kalau menu gak sesuai ya gak ambil, menu sesuai 
tapi belum waktunya makan ya gak ambil juga, daripada gulanya naik 
nanti saya yang gak enak juga” (UL01:152) 
“Jadi kalau kemana mana saya mesti bawa makanan sama cemilan saya 
sendiri, kalau jamnya makan baru tak makan, wes gak pake tolah toleh 
pokok e (sudah tidak lihat kemana-mana pokoknya)”(UL01) 
“Yaa...kalau mereka nyuguhi ( memberikan suguhan) yawes (yasudah) tak 
bilang ngapunten (maaf) puasa kalau siang, kalau malam atau sore ya 
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dibilang sudah makan gitu, wes (sudah) ndak banyak bilang mbak takut 
diomong orang, loh iku wong diabet diabet iku mborok (loh itu orang 
diabet, diabet itu banyak luka) dan lain sebagainya gitu mbak. Kalau 
mentok – mentok (sudah tidak ada jalan) harus ambil ya tak ambil minum 
aqua gitu aja” (UL01) 

 

Subjek 2 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki sifat disiplin sebelumnya, selalu bersyukur kepada tuhan, menjaga diet 

lebih mudah daripada menjaga pikiran, diet merupakan hal yang biasa dilakukan 

sehingga diet bukanlah hal yang sulit, memiliki  inisiatif dan komitmen untuk 

melakukan diet, memiliki perasaan puas terhadapberbagai makanan , rajin kontrol 

ke pelayanan kesehatan, memiliki anggapan penyakit pemberian tuhan, sehingga 

harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan ikhlas, mengarahkan pikiran 

yang positif  saat menghadapi  kendala diet, mengabaikan godaan makanan yang 

tidak sesuai menu diet 3j, tidak perlu terlalu terburu – buru, santai saja dalam 

menjalani dietemiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang 

dilarang untuk diet. Berikut penuturan subjek: 

“Walah wes tau (waduh sudah pernah). Daripada saya ngasih jalan untuk 
saya meninggal. Yang diperbolehkan yang akan saya makan. Jadi saya 
sudah seperti dikontrol sama tubuh saya sendiri.” (AS02)  
“Mmmmm.. Ya anak saya mbak, sebelum ada istri saya, ya anak – anak 
saya yang mengingatkan”(AS02) 
“Sebenarnya kalau dari dulu itu memang saya selalu berusaha disiplin” 
(AS02) 
“Yawes tetep (yasudah tetap) bersyukur, kalo disyukuri badan sendiri yang 
rasanya sehat” (AS02) 
“Ndak sulit sulit kok mbak menjaga makan itu, yang penting menerima, 
saya menerima kondisi seperti ini, yasudah enak – enak aja, yang gak 
boleh dimakan yawes (yasudah) gak boleh, wes (sudah) gak sulit – sulit” 
(AS02)  
“Soalnya saya sudah komitmen” (AS02) 
“Semuanya kembali diri masing – masing, penting ikhlas, semuanya yang 
ngasih Tuhan, suguhan yang ngasih tuhan, yang bisa membuat saya 
komitmen juga Tuhan” (AS02) 
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“Ya sudah ikhlas saja.biar tidak merasa berat, meskipun diet didepan mata 
banyak godaan. Wes pokok e (sudah pokoknya) pasrah gusti allah sing 
ngatur (yang mengatur), ikhlas” (AS02) 
“Ya kembali menjalankan rutinitas aja, terpenting ikhlas, tidak macam – 
macam, lalu rajin kontrol, ke puskesmas” (AS02) 
“Gitu nanti setelah ikhlas kontrol perlahan turun sendiri gula darahnya. 
Ngelu – ngelu (pusing-pusing) mulai ilang (hilang)”(AS02) 
“Ya ikhlas gitu aja, itu kemudahan yang paling mudah dilakukan, ikhlas, 
bilang ke Tuhan, ikhlas, kontrol rutin kan sekarang sudah gratis” (AS02) 
”Lakukan aja seadanya, belajar menerima apa adanya, tetep usaha 
dikontrol setiap hari, apa yang tidak boleh ya gak usah toh dulu sudah 
pernah, belajar mingkem (diam) kalau sudah makan, ganti minum air 
putih, cari kesibukan biar gak kepikiran, pagi aktivitas olahraga biar seger, 
sama orang terdekat yang bisa mendukung, biar gak kecewa gak usah 
permintaan yang muluk muluk, keluar bertetangga ya kalau perlu saja, biar 
kalau ada godaan makanan godaan omongan bisa ditepis. Gak perlu terlalu 
menggebu – gebu” (AS02) 
“Sama kayak diet ya gitu, kalau gak dari diri sendiri yang inisiatif 
mematuhi diet ya gak bisa, saya kuat diet ya karena keinginan saya sendiri, 
karena saya ingin sehat, sehat, kalau sehat kan seneng”(AS02) 
“Kalau makan ini gak boleh, yaudah gak boleh gak tak makan” (AS02) 
“…ngapunten (maaf) tak ambil satu aja, nanti tak makan dirumah, atau 
kalau pas waktunya makan atau nyemil ya tak ambil yang boleh aja, kayak 
 pisang kecil. ” (AS02) 

 
Subjek 3 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

selalu bersyukur kepada tuhan, memiliki anggapan penyakit pemberian tuhan, 

sehingga harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan ikhlas, memiliki 

alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk 

dietmenjaga diet lebih mudah daripada menjaga pikiran, memiliki perasaan puas 

terhadapberbagai makanan , mengabaikan godaan makanan yang tidak sesuai 

menu diet 3j, memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang 

dilarang untuk diet, dan memiliki alternatif pilihan waktu saat berkumpul dalam 

acara sosial. 

Berikut penuturan subjek: 

“Sekarang harus banyak bersyukur sama ikhlas pokoknya”(SU03) 
“Saya minum air putih aja atau makan sayur, takut dibilang gak enak gak 
ngeregani (tidk menghargai) yang ngasih”(SU03) 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



118 
 

 
 

“Sing tak incip (yang tak coba) aqua gitu mawon bu”(SU03) 
“….mboten kepingin ( tidak ingin), dulu sudah pernah makan yang enak 
enak, arisan makan enak”(SU03) 
“Nek (kalau) tahlil gitu biar ndak sungkan sama nggih ( ya) saya minta air 
putih mawon  (aja) nggih”(SU03) 
“Klo pas waktunya nyemil nggih tak maem (makan), tapi kalo nggak 
waktunya nyemil tak ambil dua nggih (ya) nak, nanti tak maem dirumah 
soale (soalnya) belum waktunya maem (makan) begitu bu, mboten 
mbelani warek bu (tidak hanya bertujuan untuk kenyang bu), kulo eman – 
eman temen cek sehat ( saya benar-benar menjaga biar sehat)”(SU03)  

 

Subjek 4 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki kebiasaan makan sedikit sebelumnya, bila kadar gula darah drop, segera 

meminum secangkir air ditambah gula pasir 1 sendok, menyampaikan bukan 

waktu untuk makan saat mendapatkan suguhan tidak sesuai diet 3j, melalaikan 

makanan kesukaan,menjaga diet lebih mudah daripada menjaga 

pikiran,mengabaikan godaan makanan yang tidak sesuai menu diet 3j, dan 

memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk 

diet seperti air mineral. Berikut penuturan subjek: 

“…pun (sudah) kebiasaan nedho ( makan) diatur, nedho kedik niku pun 
wareg ( makan dikit itu sudah kenyang)” (TAR04) 
“Mbasih rewang rewang didamel aken ngombe nopo, mboten minum, mek 
banyu putih (meskipun ikut membantu dalam suatu acara dibuatkan 
minuman, tidak saya minum, hanya air putih saja).” (TAR04) 
“…nek roso gemeter, nggeh kulo gemeter. kulo gulo jagung niku tropica 
kulo paringi gendis setengah sendok. ndamel teh, waras. mboten gemeter 
(kala merasa gemetar, ya saya gemetar. Saya pakai gula tropika saya kasih 
setengah sendok untuk buat teh, sudah sembuh, tidak gemetar lagi)” 
(TAR04) 
“Mbasih rewang rewang didamel aken ngombe nopo, mboten minum, mek 
banyu putih (meskipun ikut membantu dalam suatu acara dibuatkan 
minuman, tidak saya minum, hanya air putih saja)” (TAR04) 
“Saget njogo ngge pikirane kulo lalek lalek aken (bisa jaga ya pikirannya 
saya coba melupakannya)” (TAR04) 
“…nek loyo keringet adem niku nggeh ngudek gulo kale gulo jagung niku 
separuh separuh, sehat maleh ( Kalau loyo keringat dingin ya buat gula 
jagung itu setengah-setengah, sudah sehal lagi)” (TAR04) 
“Kale kulo nek mboten pas wayahe maem jajan nopo sekul, terus gajih 
gajian ngge gak tak maem bu, kulo sanjang jujur, pun wes durung wayahe 
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maem( dan saya kalu waktunya makan camilan atau nasi, terus gajian-
gajiannya ta tidak ya tak makan bu, saya bilang jujur kalu belum waktunya 
makan).”(TAR04) 
pokok e nggeh niku,  nek panganane mboten cocok ngge tak wara durung 
wayahe maem, pun ngertos tiyang – tiyang (pokonya ya itu, kalo 
makanannya tidak cocok ya saya bilang belumwaktuna makan, orang-
orang sudah tau)” (TAR04) 
“Mbasih rewang rewang didamel aken ngombe nopo, mboten minum. 
banyu putih sing tak minum (meskipun ikut membantu dalam suatu acara 
dibuatkan minuman, tidak saya minum, hanya air putih saja yang saya 
minum)” (TAR04) 
“Nek minum nggen e tiang sek kelegen kulo tambahi aqua. nek mboten 
ngelak nggeh kulo deleh. pun bengi jange tilem ( kalau lagi minum 
dirumahnya orang masih terlalu manis saya tambahi aqua, kalau tidak haus 
ya saya taruh, sudah malam mau tidur)” (TAR04) 

 
Subjek 5 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

mendapatkan informasi mengenai diet DM, mendapatkan tuntutan untuk patuh 

diet dari  sanak saudara  yang sama menderita dm, mendapatkan dorongan dari 

saudara untuk mengabaikan makanan yang tidak sesuai aturan diet, mendapatkan 

perhatian dari anak seperti selalu mengingatkan untuk patuh aturan diet, dan 

mendapatkan ajakan bepergian dengan sesama penderita dm agar dapat saling 

mengingatkan. 

Berikut penuturan subjek: 

”…Umpami wonten gado gado dugi griyo dereng maem terus pas waktune 
maem nggeh tak maem, soale kadang pas buwuh tak tepak aken jam e 
maem nak (umpama ada gado-gado di rumah belum di makan dan kalau 
tiba waktunya  makan ya saya makan, karena terkadang waktu menghadiri 
suatu hajatan saya sesuaikan dengan jamnya waktu makan nak)” (AS05) 
“…saya juga sudah tidak kepingin (ingin), sudah pernah dulu makan itu, 
daripada saya masuk rumah sakit lagi” (AS05) 

 
Subjek 6 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki alternatif  pengganti gula pasir yaitu menggunakan gula jagung, bila 

diberi suguhan tetap menjaga diri agar tidak makan diluar jam makan, memiliki 
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kebiasaan makan sedikit sebelumnya, memiliki kebiasaan puasa, terbiasa hidup 

susah sejak kecil. Berikut penuturan subjek: 

“…mboten nggada yugo, mboten seng enten disambati (tidak punya anak, 
tidak ada yang menjadi tempat untuk keluh kesah) ” (PER06) 
 “Kulo ket alit niku nedhoe kedik mawon (saya dari kecil makannya sedikit 
saja)”(PER06) 
“Sering puasa senin kemis, puasa tarak. nek Romadhon ngoten kulo nggeh 
jarang sahur. paling sahur mek sak pucuk e (cuma sepucuknya) 
entong”(PER06) 
“Polah e ancene ket alit tumut tiang. urip e soroh (karena memang dari 
kecil ikut orang. Hidupnya sulit)”(PER06) 
”Kulo nek pengen ngombe legi niku ndamel gendis jagung. niki kantuk 
katah kulo (saya kalau ingin minum yang manis itu pakai gula jagung. Ini 
tinggal banyak saya)”(PER06) 
“..ngge tak engge i masio mboten kulo tedo dereng wayahe ( ya saya 
iyakan walaupun saya makan masih belum kenyang)”(PER06) 

 
Subjek 7 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki kepuasan terhadap berbagai  jenis makanan sehingga mudah untuk 

menghindarinya, bila menjumpai  makanan yang tidak sesuai diet 3J cukup dilihat 

saja, mengabaikan godaan makanan yang tidak sesuai menu diet 3J, memiliki 

alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk diet seperti 

air mineral. Berikut penuturan subjek: 

“Ya dulu mbak, sekarang nggeh mboten mpun tau kabeh dimaem 
(sekarang ya tidak sudah tau semua dimakan), gampang rem (mudah 
distop)”(SAM07) 
“…enggeh  tak tutupi sing gak ketok ( iya saya tutupi yang tidak 
kelihatan), tapi niki kulo rutini ngombe godokan ( tapi ini saya rutinkan 
minum rebusan) kulit manggis”(SAM07) 
“Nggeh nguwasi enten jajan nopo ae didelok tok ( ya lihat ada jajan apa 
saja dilihat saja)”(SAM07) 
“Ya ndak mangan (makan). diwarah ae wes mangan (dibilang saja sudah 
makan)”(SAM07) 
“…pas diba’an ngunu (begitu) oleh suguhan roti ambe (sama) ote ote, ya 
gak tak pangan (makan)  mbak, mek ngombe banyu putih tok ( hanya 
minum air putih saja)”(SAM07) 
“Tapi kulo mboten (saya tidak) mau maem (makan), aqua ae”(SAM07) 
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Subjek 8 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki kepuasan terhadap berbagai  jenis makanan sehingga mudah untuk 

menghindarinya, mengabaikan godaan makanan yang tidak sesuai menu diet 3J, 

memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk  

diet. Berikut penuturan subjek: 

“Biyen wes tuwuk susah (dulu sudah pernah susah), pas wes mulai punya 
uang kalo ada makanan-makanan ya sudah pernah merasakan, enak aja 
sekarang jaga makan”(PAR08) 
“…pun tuwuk mbak biyen pun tau (sudah pernah mbak dulu sudah pernah 
mencoba), jadi keinginnya hilang dengan sendirinya”(PAR08) 
“…dadi pas bowo tak tepakno (jadi waktu ke undangan saya paskan) mari 
(habis) isyak, wes gak makan, Cuma nyamil gedang 1, kalo gak ada nggeh 
banyu putih ae (saja), nek (kalo) disuruh maem, tak warah pun wareg 
sepuntene (saya bilang sudah kenyang, maaf), iki maem gedang (pisang) 
ae (saja), tak warah senengane gedang masio njupuk mek 1 (saya bilang 
sukanya pisang meskipun ambilnya Cuma satu)”(PAR08) 
“…nyamil aja, yaitu andalane mundut (ambil) gedang. sekarang kalo 
bowo cepet cepetan (cepat-cepat)”(PAR08) 

 
Subjek 9 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

mengabaikan godaan makanan yang tidak sesuai menu diet 3J, menyampaikan 

bukan waktu untuk makan saat mendapatkan suguhan tidak sesuai diet 3J, 

memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara makanan yang dilarang untuk 

diet seperti air mineral. Berikut penuturan subjek: 

 “ sudah ibu ini kalo ada yang ndak biasanya boleh dimakan ndak mau, 
tapi kalo ibu seneng ada didepannya ibu ya ndak ngurus ibu “(KAL09) 
“Meski ada tapi bukan jamnya ndak mau ibu“(KAL09) 
“Lah ya sukur ambil biasane ibu ambil aqua” (KAL09) 
 
Subjek 10 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki kebiasaan makan sedikit sebelumnya, meningkatkan syukur kepada 

Tuhan agar diberi kemudahan , ikhlas dan mudah menerima kondisi, mengabaikan 

menu yang tidak sesuai diet 3J,memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara 

makanan yang dilarang untuk diet seperti air mineral,Bila berada diluar jam 
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makan, maka mengambil suguhan makanan untuk diberikan ke keponakan yang 

dirumah, melalaikan makanan yang menjadi makanan favorit, dan berpura – pura 

puasa saat diberikan suguhan pagi atau siang hari. Berikut penuturan subjek: 

“Pun lami (sudah lama) maem ngeten (makan beginian) dadi koyok (jadi 
seperti) terbiasa”(AL10) 
 “Syukur kale (sama) Allah cek saget (biar bisa) gampang”(AL10) 
“…ngge (ya) kudu (harus) didorong atine ikhlas, akhire mboten kepingin 
ngoten niku”(AL10)  
“…dilalekno (dilupakan) pikire (mikirnya) kale (sama) ikhlas”(AL10) 
“…gampang neriman (mudah menerima)”(AL10) 
“…nggeh ada maem sembarang kaler ( makan macam-macam) tapi 
diempet mboten wanton (ditahan karena takut)”(AL10) 
“…nggeh mboten nopo-nopo ( ya tidak apa-apa) angger banyu putih pun, 
sawangane mboten (kelihatannya tidak) kecap kecap 
(mengunyah)”(AL10) 
“…kulo biasane milih niku jagung sing di bungkus klobot kulo beto 
mantuk mawon (saya biasanya milih jagung yang dibungkus klobot saya 
bawa pulang saja). Engken kulo paringaken yugo kulo teng nggriyo (nanti 
saya kasihkan anak saya yang dirumah)”(AL10) 
“…nek mboten poso (kalau tidak puasa), lek bowoh nggeh kajenge ( kalau 
datang ke undangan ya menjelang) maghrib”(AL10) 
“…nggih jajan sing pundi geleme tapi dibeto mantuk (ya jajan yang mana 
yang mau tapi dibawa pulang)”(AL10) 
“Diselimur – selimurakan singen kaitan tarak lagi (dialihkan dulu waktu 
pertama tarak)  . Sakniki (sekarang) nggeh pun (ya sudah) biasa”(AL10) 
“Kulo titeni (hafal) nak (kalau) kadang kadang rodok (sedikit) anget pun 
kulo damel tilem ( saya buat tidur) maringonten kulo keringet medal pun 
waras (habis itu kalau keringat keluar semua berarti sudah 
sembuh)”(AL10) 

 

Subjek 13 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

memiliki kebiasaan makan sedikit sebelumnya, memiliki kebiasaan makan tepat 

waktu sebelumnya, menjaga diet lebih mudah daripada menjaga pikiran, menu 

makan keluarga mengikuti menu penderita, menghadiri kondangan dengan 

mengajak sesama penderita DM agar mudah menolak ajakan makan. Berikut 

penuturan subjek: 

“Kulo kepingin waras nggeh dikengken ngoten kulo anut (saya ingin 
sembuh ya disuruh begitu ya saya mau)” (TAS13). 
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“…maeme ket singen nggeh sami sak monten (makannya dari dulu sama 
segitu)(TAS13) 
“…nek mimik e (kalau minumnya) kulo (saya) mboten purun (tidak mau) 
manis, ket singen (dari dulu)” (TAS13) 
“Pun (sudah) terbiasa maeme sak monten (makannya segitu), terus pun 
terbiasa maeme tepat waktu, pas ketepak an mboten remen goreng an 
gajih an (kebetulan tidak suka sama gorengan ataupun yang berlemak), 
singen niku paling remen botok tempe ( dulu itu paling suka sama botok 
tempe)” (TAS13) 
“…gampang kulo nek (mudah saya kalau) diet ngeten (seperti 
ini)”(TAS13) 
“…nggeh tak damel sholat mawon (ya saya buat shalat saja)”(TAS13) 
“Gampange soale pun terbiasa bu (mudahnya soalnya sudah terbiasa bu). 
Singen (dulu) maem sak monten (makannya segitu), sak niki ngge tetep 
maem sak monten (sekarang ya tetap makan segitu)”(TAS13) 
“…mboten (tidak) ambil kulo (saya) bu, nek bowo mesti ngejak bareng 
mbak kulo (kalau datang ke undangan selalu mengajak teman mbak saya), 
cek (biar) enten ewange (ada temennya) nolak, sami – sami mboten angsal 
maem sembarangan (sama-sama tidak boleh makan sembarangan). Nek 
mboten ngoten mbak kulo niku sing nakal, nek sarengan lah nggeh sami – 
sami ngerem (kalau tidak begitu mbak saya itu yang nakal, kalau 
bebarengan ya sama-sama menahan)” (TAS13) 
 “Ngge kirangan (ya idak tahu), mboten ngereken kulo (tidak peduli saya), 
mangkaeken ngejak (makanya mengajak)  mbak kulo cek mboten (saya 
biar tidak) sungkan, soale sami – sami mboten nedo (soalnya sama-sama 
tidak makan)” (TAS13) 
“…nek (kalau) diet mboten terganggu soale pun terbiasa” (TAS13) 
“…karena kulo pun terbiasa makane mboten ngefek masio enten suguhan 
(saya sudah terbiasa makanya tidak berefek meskipun ada suguhan)” 
(TAS13) 
“Mboten wonten soale pun sami maeme kale riyen (tidak ada soalnya 
sudah sama makannya seperti dulu)” (TAS13) 
“Masio kepikiran ngeten ngge mboten iwuh (meskipun kepikran seperti ini 
ya tidak susah)  diete (dietnya), kadar gula e mawon sing iwuh nek (kadar 
gulanya saja yang sulit kalau) kepikiran” (TAS13) 
“Ulam ngge ngoten (ikan ya begitu), kutuk disalam rantang paring bumbu 
terus digodok (ikan gabus ditaruh rantang sama bumbu terus direbus), nek 
yugo kulo mantuk (kalau anak saya pulang), ngge sami maeme ngoten (ya 
sama-sama makannya itu)” (TAS13) 

 
Subjek 14 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

membiasakan disiplin, menjaga diet lebih mudah daripada menjaga pikiran, ikhlas 

dan mudah menerima kondisi, menghadiri kondangan dengan mengajak anak agar 
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mudah menolak ajakan makan, memiliki alternatif pilihan jenis makanan diantara 

makanan yang dilarang untuk diet seperti air mineral. Berikut penuturan subjek: 

“Ndak ada, anak – anak sudah terbiasa minum air putih juga” (RU14) 
“Sekarang sudah bisa menerima, sudah ikhlas ya gampang jadinya” 
(RU14) 
“Gampang karena disiplin mbak, pikirane dibebasno (pikirannya 
dibebaskan), nek pun (kalau sudah) gak kepikiran ya gampang 
ngelakonine (menjalankan)” (RU14) 
“Terus sekarang disiplin gitu alhamdulillah mbak” (RU14) 
“Ndak pernah maem (makan) saya mbak, kalo bowo saya slalu ngajak 
anak saya, kalau pas disuguhi biar anak saya yang incipi (coba), ya gak 
banyak – banyak, paling anak saya suks ngincipi belinjo, soalnya gak 
mesti jam e maem nopo (belum tentu jamnya makan apa)  nyemil, nek 
(kalau) pas jam e nyemil ada pisang ya berani saya makan” (RU14) 
“Daripada orangnya sakit hati, ya tak ambil aqua kalo ada”(RU14) 

 
Subjek 15 dalam menjalankan terapi diet memiliki kemudahan diantaranya 

pikiran positif, puas terhadap berbagai makanan, ikhlas dan berserah pada tuhan, 

mengabaikan godaan, disiplin, santai, berpura – pura puasa, Inisiatif dan 

komitmen, antisipasi waktu, tidak mendengar celoteh orang lain, menolak ajakan. 

Berikut penuturan subjek: 

“Akhire 5 bulanan kulo pun (saya sudah) pasrah Allah tak tenang – tenang 
aken pikir, sehat loro sing kuoso (sehat sakit yang berkuasa) Gusti Allah 
ngoten (begitu) bu”(SI15) 
“Nggeh (ya) pokok e yang penting manut (patuh) bu, diceritane dokter e 
ngoten (dikasih tau dokternya begitu), sing angsal nopo sing mboten 
angsal nopo nggih niku pun kulo elok ii (yang boleh yang mana yang 
tidakboleh yang mana ya itu saya ikuti saja)”(SI15) 
“Ya tak dukung sendiri bu, ancen (memang) kepingin sehat”(SI15) 
“Enten niku tanggi wingking nggriyo sing jaler nggada diabet (ada itu 
tetangga belakang rumah yang laki-laki  punya diabet) niku biasane 
maringi (itu biasanya ngasih) kukus kukusan sanjang iki mau mari 
nggodokno bapak e ngkok pean gae camil – camilan (bilang ini tadi habis 
merebuskan bapaknya nanti kamu buat nyemil). ”(SI15) 
“Pun (sudah)  kapok lihat rupane tidur rumah sakit”(SI15 
mboten ngereken bu (tidak dihiraukan bu). “Kepingin waras tutup kuping ( 
ingin cepat sembuh ya harus tutup telinga)”(SI15) 
“Kalo bowo suka malam – malam saya, habis isya‟ mesti pas rame, kalo 
disuruh makan alasane (alasannya) gampang, wes bengi gak maem bengi 
– bengi (sudah malam tidak makan terlalu malam)”(SI15) 
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“Lek (kalau)diikuti ya gak normal – normal gula darah e, wong (orang) 
kadang bowohan sehari bisa sampe 5”(SI15) 
“Kulo wani (saya berani) ngomong mboten (tidak), nek mboten (kalau 
tidak) cocok makanane ngge (makanannya ya) tak bilang, sepuntene pun 
bengi pun mboten maem (maaf sudah malam sudah tidak makan)  ”(SI15) 
“nanti kalo sudah tak jawab gitu terus ya lama-lama ndak nawani 
(menawari) lagi”(SI15) 
 

Tema 7: Niat 

Subjek 1 memiliki niat dalam menjalani diet berupa berniat melakukan 

diet 3J setelah memperoleh informasi dari tenaga kesehatan. Mempertahankan 

niat untuk tetap diet meskipun berada dihadapan berbagai suguhan yang tidak 

sesuai diet 3J, mempertahankan untuk bisa patuh diet dengan cara masak sendiri 

sesuai anjuran diet 3J. Berikut penuturan subjek: 

“Ya sejak itu, sejak mulai diberitahu ahli gizinya itu. Sejak dapet itu saya 
sudah langsung mulai menjaga makan saya paling sekitar 2 tahunan sudah. 
Kemarin sudah dibawah 200 sekitar 150an” (UL01) 
 “Makan ini wes (sudah) pernah, iki wes (ini sudah) pernah, haduh wes 
(sudah) iki wes tau kabeh (ini sudah pernah semua), meskipun suguhan 
kundangan apa buwuh – buwuhan gitu kan banyak pilihane yo wes tau wes 
(banyak pilihannya ya sudah) pernah merasakan beda kalo sama adek 
saya, ini ambil habis ambil lagi, aku mek mbatin walah gurung ta 
ngerasakno penyakit gula (saya hanya bisa bicara dalam hati “ belum ta 
merasakan penyakit gula), naudzubillah anak turun ku ojok sampek (anak 
keturunan saya jangan sampai) ditiru” (UL01) 
 “Meskipun di rumah ada roti – roti enak – enak gitu ya bukannya 
sombong mbak, ya gak tak makan, numpuk dikulkas akhire yawes pancet 
gak kira tak incipi (akhirnya ya tetap tidak akan saya coba), wes ngeman 
awak pokok e biyen wes tau gitu tok wes (berusaha menjaga badan 
pokoknya dulu sudah pernah begitu saja)” (UL01) 
“Saya tetep masak sesuai menu saya makanan yang dibolehkan kayak 
yang dibrosur tak tempel didapur itu” (UL01) 

 
Subjek 2 memiliki niat dalam menjalani diet berupa mempertahankan niat 

untuk tetap diet meskipun berada dihadapan berbagai suguhan yang tidak sesuai 

diet 3J, mempertahankan untuk bisa patuh diet dengan merasakan kepuasan 

makan sebelumnya. Berikut penuturan subjek: 
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“Sampean gak kepingina (kamu tidak mau??) Wadah wong gini aja 
kepingin, dulu wes tuwuk (orang begini saja ingin, dulu sudah pernah)” 
(AS02) 
“yang gak boleh dimakan yawes (ya sudah) gak boleh, wes (sudah) gak 
sulit – sulit.” (AS02) 

 
Subjek 3 memiliki niat dalam menjalani diet berupa ketidakberanian 

melanggar aturan diet 3J yang disarankan dokter, besar keinginan untuk selalu 

sehat, Ingin meniru cara diet yang dianjurkan dokter. Berikut penuturan subjek: 

“….mboten angsal maem ngoten – ngoten (tidak boleh makan macam-
macam) sama pak dokternya, nggih (ya) saya ndak berani melanggar, saya 
takut, inginnya saya biar awet sehat”(SU03) 
“…dokter saya bilang disuruh makan itu yasudah saya turut”(SU03)  
“Mulai disuruh saya makan dikasih jadwal dikasih daftar makanan itu 
sudah langsung saya pakai”(SU03) 

 
Subjek 4 memiliki niat dalam menjalani diet berupa menimang makanan 

apakah termasuk yang dilarang atau tidak. Bila termasuk makanan yang dilarang 

tidak jadi ambil makanan tersebut. Selalu sedia nasi dipagi hari agar bisa makan 

tepat waktu, mempertahankan niat untuk tetap diet meskipun berada dihadapan 

berbagai suguhan yang tidak sesuai diet 3J, mempertahankan untuk bisa patuh diet 

dengan cara masak sendiri sesuai anjuran diet 3J, mempertahankan untuk tetap 

patuh diet, meskipun berada dihadapan makanan kesukaan. Berikut penuturan 

subjek: 

“nggeh mboten echo (ya tidak enak). Kate dipangan koyok tiang tiang 
oalah engkok timbangane loro wes gak wes (mau dimakan seperti orang 
lain takut dari pada nanti sakit jadi tidak deh)” (TAR04) 
 “..kulo (saya) siap nek peteng ( kalo masih petang) pun mateng kabeh a ( 
sudah matang semua). kan tiyang seng dereng siap ngoten dereng enten 
niku niki kulo mbasih tiang mboten nggadah ngoten siap nedho (kan orang 
lain yang belum ada begitu sebelum ada ini itu, walaupun saya orang tidak 
punya tapi masih bisa makan). sedoyo nek injing nggeh nedho (semua 
kalua pagi ya makan)” (TAR04) 
“…mbasih wonten jajan mboten purun (meskipun ada jajan tapi tidak 
mau)” (TAR04) 
“Ndak pernah, pernah mau makan apa niku nggeh (itu yah), rasane ati 
niku mboten (rasanya hati itu tidak) enak, dadie wes wurung (jadinya 
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diurungkan saja).Kulo ngge (saya ya) heran, mesti… barang disuguhi 
enten sing (ada yang) tak senengi langsung rasane ati sepyar – sepyar 
(rasanya hati jadi bimbang), keroso e ngoten niki ati (kerasanya begitu di 
hati). Terus rasane (rasanaya seperti) ati ngomong, walah onok suguhan 
ngene (waduh ada suguhan begini), wes ngeman (jadi bimbang)” (TAR04) 
“…nggeh kira-kira mawon (ya kira-kira saja). Dikiro kiro dewe (dikira-
kira sendiri), nek wong diabet niku mangan ngene ngene (kalau orang 
diabet itu makannya begini- begini yang manis). Nggeh wes mboten kulo 
tedho (ya sudah tidak saya makan)” (TAR04) 
“Mboten (tidak). pengen nggeh incip nek enten sing disenengi koyok ager 
– ager tapi gak atek gendis (pengennya nyoba makanan yang disukai 
seperti agar-agar tapi tidak pakai gula), tapi jenenge ngoten ngge mesti 
onok gendise makak aken mboten nate mundut (tapi yang namanya 
makanan begitu ya selalu ada gulanya makanya saya tidak pernah ambil), 
nek mboten nggeh mboten (kalo tidak ya tidak). kulo mboten katok kale 
panganan ngoten (saya tidak mau sama makanan seperti itu)” (TAR04) 
“Nggeh (ya) njaga maem soale kepingin sehat  (menjaga makan soalnya 
ingin sehat), kepingin asline (aslinya) es janggelan ngoten niku (seperti 
itu), wong senengane (orang kesukaannya), lek mboten direm lak yoknopo 
(kalo tidak bisa direm bagaimana)!!! Saget njogo ngge pikirane kulo lalek 
lalek aken (bisa menjaga ya pikirannya saya mencoba melupakannya)” 
(TAR04) 

 
Subjek 5 memiliki niat dalam menjalani diet berupa  mempertahankan niat 

zuntuk patuh, bila di rumah sudah makan meski ada acara tidak akan makan, 

Memberanikan diri menolak ajakan makan saat tidak sesuai dengan aturan diet 3J, 

dan memiliki kebiasaan masak dengan cara dikukus. Berikut penuturan subjek: 

“…nek bukan jam maem terus pun maem, pun wareg mboten purun (kalo 
bukan dijam makan tetapi sudah makan, sudah kenyang tidak mau)” 
(AS05) 
“…Lek diparingi dahar kulo sanjang sampun mari maem (kalo dikasih 
makanan saya bilang sudah makan). ngonten mawon (begitu saja). kan 
terlalau banyak nasi gak boleh makan diluar jam makan gak boleh” 
(AS05) 
 “Karena dulu pas mulai menjaga makan disuruh menghindari gorengan 
akhirnya sampe sekarang, gak suka makan gorengan. Jadi kalo masak ya 
kukus kukusan, kayak bandeng bumbu rujak, semur mujair” (AS05) 

 
Subjek 6 memiliki niat dalam menjalani diet berupa memiliki 

kecenderungan untuk tertib makan dan menyisihkan buah untuk dimakan saat jam 

makan. Berikut penuturan subjek: 
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“nggeh pun mboten enten seng ngeramut (ya sudah tidak ada yang 
merawat). dadi opo kulo, gerah nggeh manut (mau jadi apa saya, sakit ya 
patuh), dikengken maem 8 sendok ngge langsung manut (disuruh makan 8 
sendok ya langsung patuh), kudu tertib ngge manut (harus tertib ya 
mau)”(PER06) 
“nggeh nek keleng wonten walimahan ngoten kulo pundut gedang 
mbenjeng awan pas wayahe nedo jajan kulo tedo, nek mboten enten 
bapake sing nedo (ya kalau ada walimahan begitu saya ambil pisang besok 
siangnya pas waktunya makan saya makan, kalo tidak ada pisangnya 
berarti bapaknya yang makan)”(PER06) 

 
Subjek 7 memiliki niat dalam menjalani diet berupa s memiliki 

kecenderungan untuk bisa menahan makan dengan mengganti minum air putih, 

mempertahankan niat untuk tetap diet meskipun berada dihadapan berbagai 

suguhan yang tidak sesuai diet 3J.empertahankan niat untuk tetap diet meskipun 

kadar gula darah sudah norma. Berikut penuturan subjek: 

“Dalu niku pun mboten maem sampe isuk (malam itu tidak makan sampai 
pagi). Ngombenya (minumnya) mbak yang saya gak bisa nahan”(SAM07)  
“...kan emang dari dulu saya saya gak suka manis”(SAM07) 
 “…tapi tetep kulo (tetap saya) ati-ati maem (makannya) kayak bu 
aini”(SAM07) 
Wedi (takut) mbak. Masio duwur gak kepingin (meskipun tinggi tapi tidak 
ingin) sembarangan makan. Tetep jogo maem (tetap menjaga 
makannya)”(SAM07) 
“Ya stop mbak, mbasih onok (meskipun ada) kendurenan gak tak pangan 
(tidak saya makan). Tak (saya) ati ati dewe (sendiri) mbak”(SAM07) 

 
Subjek 8 memiliki niat dalam menjalani diet berupa cenderung mengikuti 

instruksi diet dari tenaga kesehatan, cenderung makan tepat waktu. 

Berikut penuturan subjek: 

“…jadinya kalo diet yang kayak pean (anda) tanya kemarin ya ngikut pas 
pertama dikasih tau dulu”(PAR08)  
“Kalo sekarang iya dijam i”(PAR08) 

 
Subjek 1 0 memiliki niat dalam menjalani diet berupa memiliki keinginan 

untuk selalu sehat dan bisa menimang cucu menahan keinginan untuk tetap patuh 
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diet, memiliki kecenderungan hanya melihat suguhan saat  mendapatkan suguhan 

tidak sesuai diet 3J. Berikut penuturan subjek: 

“…kepingin seger waras nak cek saget ngemong putu (ingin sehat wal 
Afiat agar bisa menjaga cucu)”(AL10) 
“…masih o dikengken incip – incip sanjange gak popo wong berkatan 
ngge mboten purun (meskipun disuruh mencoba makannya, katanya tidak 
apa-apa orang berkatan juga tidak mau)”(AL10) 
“…enten tiyang nginum es manis melok tumbas, terus sakniki pun saget 
njogo ngoten niku (nunggu orang minum es manis jadi pengen ikut beli, 
terus sekarang pun bisa menjaga itu)”(AL10) 
“…tapi kulo nggeh mboten kepingin eh legi-legi (tapi saya juga tidak mau 
yang jogga). nedo (makan) duku damel (buat) pas camilan”(AL10) 
“nggeh kadang mendet kadang mboten (ya kadang ambil kadang 
tidak)”(AL10) 
“…ndak selera lho nak, gak seneng gak ngamek wes ( tidak berselera loh 
nak, tidak suka tidak ambil)”(AL10) 
“…saiki wes ngerti yo ganti gulone tropica  (sekarang sudah mengerti 
gulo tropika)”(AL10) “…nggeh kulo ati ati, cek mboten ngoten maleh (ya 
saya hati-hati, biar tidak begitu lagi)”(AL10) 
“…mboten kepinginan (tidak mudah trpengaruh)” (AL10) 
“…kulo langsung purun (mau) diet ngeten wedi ( begini takut)  bu 
”(AL10) 
“…kan ada macem macem makanan. mantun bukoan (selesai berbuka), 
mantun rejeban (setelah puasa rajab), nggih milih opo, gado gado pokok e 
pas jam e maem, enten (ada) gado – gado mboten (bukan) jam‟e maem 
ngge mboten purun (makan ya tidak mau) maem”(AL10) 
“…nggeh daripada kulo (saya) rugi, dari pada awak kulo gemeter 
awakkulo reno reno ngoten (badan saya sakit-sakit) lho nak. kulo nginum 
tuyo petak ngoten (saya minum air putih saja). Pun kulo mboten 
ngrungokno kiwo tengen (jadi saya tidak mendengarkan kiri 
kanan)”(AL10) 

 
Subjek 13 memiliki niat dalam menjalani diet berupa memiliki 

kecenderungan masak dikukus, memiliki kecenderungan membuat mudah karena 

ingin sehat. Berikut penuturan subjek: 

“Ulam ngge ngoten (ikan ya begitu), kutuk disalam (ditaruh) rantang 
paringi (diberi) bumbu terus digodok (direbus), nek yugo kulo mantuk 
(pulang), ngge sami (ya sama) maeme ngoten (makannya begitu)” 
(TAS13) 
“…wong maeme niku loh pancet (orang makannya tiu loh tetap)” (TAS13) 
“Karena kepingin sehat nggeh akhire didamel gampang mawon (ya 
akhirnya dibuat mudah saja)” (TAS13) 
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Subjek 14 memiliki niat dalam menjalani diet berupa memiliki 

kecenderungan monitor perasaan untuk selalu  mempertahankan diet, menghindari 

incip – incip makanan, memiliki kecenderungan melakukan diet agar bisa 

berkumpul bersama keluarga, memiliki kecenderungan melakukan diet karena 

berkeinginan untuk bisa menimang cucu. Berikut penuturan subjek: 

“Tapi kalo makan saya mesti gak mau, soale gajih (lemak) sama micin, 
bau e (baunya) langsung mual, soale lama gak makan gitu” (RU14) 
“Soale pun gak mau ayam sama daging saya jadi ndak nyetok daging, 
ndak tau kok tiba-tiba gak mau (RU14) 

 
Subjek 15 memiliki niat dalam menjalani diet berupa memiliki 

kecenderungan monitor perasaan untuk selalu  mempertahankan diet, menghindari 

incip – incip makanan, memiliki kecenderungan melakukan diet agar bisa 

berkumpul bersama keluarga, dan memiliki kecenderungan melakukan diet karena 

berkeinginan untuk bisa menimang cucu. Berikut penuturan subjek: 

“Nek kabeh di incipi masi sitik sitik (kalau semua di coba walaupun 
sedikit-sedikit), ngge gak onok gunane njogo – njogo maem awan awan 
gak oleh maem sak puase (ya tidak ada gunanya menjaga makan siang-
siang tidak boleh makan sepuasnya), bengine nggawe penyakit (malam 
buat prnyakit), pun mboten (jadi tidak mau)”(SI15) 
“Wani isin bu nek enten suguhan meskipun ditawani wani nolak alus 
(berani malu bu kalo ada suguhan meskipun ditawari berani nolak secara 
halus)”(SI15) 
 “Kalo dulu ya ndak kepingin diet dietan tapi kalo sekarang ngge pun 
enak, kajenge (akan) melanggar pun mboten saget( tidak bisa)”(SI15) 
“Ben (biar) sehat bu momong putu seneng nggeh sami bu, kayak tadi itu, 
disanjangi ngoten nggih tak nut (dibilangin gitu ya patuh), la kulo pengen 
waras( karena saya ingin sembuh), ben (biar) sehat bu momong putu 
(cucu) seneng”(SI15) 
“Biar saget (bisa) kumpul kale (sama) keluarga mbak. Mboten eco (tidak 
enak) sakit niku (itu) tambah kepikiran, mangka aken (karena itu) kepingin 
sehat”(SI15) 

 
Tema 8: Perilaku patuh diet 

 Subjek 1 melakukan diet di wujudkan dengan Melakukan diet 3J dan 

penyakit penyerta sembuh dengan melakukan diet. Berikut penuturan subjek: 
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“….soalnya sudah terbiasa dengan diet makan saya sehari – hari “(UL01) 
“Ya makannya sesuai yang dianjurkan di puskesmas porong mbak, sehari  
3x jam setengah 7 mesti minum obat jam 7 sarapan, jam 1 makan siang, 
jam 5 kadang paling pol jam 6 makan malam, terus kalo kepengen nyemil 
2 jam setelah makan nasi itu, kalo malam masih laper ya jam 8 ngiris apel 
separuh apa jeruk di kulkas, terus jam 9 tidur. Sebelum – sebelumnya ya 
sembarangan makannya sebelum tau kalo punya kencing manis” (UL01) 
“Ya gara gara lambung nya bolak balik kambuh dulunya akhirnya takut 
sendiri sambatan terus akhirnya ya tertib tertib sendiri makannya, dulu 
smpe dibaca bacakan yasin biar nggak sakit, tapi ternyata habis dikasih 
diet enakkan” (UL01) 

 
Subjek 2 melakukan diet di wujudkan dengan Melakukan diet 3J. Berikut 

penuturan subjek: 

“Makan 3x aja pagi siang maghrib sama nyemil buah apel sama pir paling 
sering hampir tiap hari, klo pas waktunya nyemil kayak pagi ya jam 10 
biasanya baru kepingin nyemil”(AS02) 
“Tapi kalau sekarang sudah semuanya bisa masuk, tapi meskipun semua 
bisa dimakan, tetap kalau ada makanan yang dilanggar sate gule, lemak – 
lemak tetap saya hindari, klau sekarang yang saya makan ya yang boleh 
aja, ikan, terus nyoba ayam tanpa lemak gak ada efek, juga saya makan. 
Daging sapi ya saya makan cuma kadang – kadang paling 1 bulan sekali 
tapi ya tetep gak pake gajih.”(AS02) 
“…makan 3x nyemil 3x”(AS02) 

 
Subjek 3 melakukan diet di wujudkan dengan mencoba membiasakan diri 

dengan diet 3J, melakukan diet 3J, dan melakukan diet 3J memberikan perubahan 

positif bagi tubuh. Berikut penuturan subjek: 

“Dulu alum saya, pertama habis pertama gula 604, disuruh makan 8 
sendok waduh rasanya saya nguat nguatkan, karena badan terasa enak 
terus akhirnya terbiasa”(SU03) 
“Kadang jam setengah 8 kalau laper minum air putih kadang makan buah 
apel sak iris”(SU03) 
“Kalau makan didepot gitu ada micin – micinnya itu saya ndak mau 
makan, terus makannya lemak – lemak juga saya nggih ndak mau”(SU03) 
 “13 tahun saya mulai diberitahu jaga makan diet itu terus habis dari 
dokter pulang langsung saya praktekkan nggih sampe sekarang ini”(SU03) 
“Nggih (ya) saya masih mengikuti saran yang dari dokter saya yang di 
RSUD sidoarjo itu makan 3x pagi siang sama sore jam setengah 6 itu, 
terus nyemil buah 3 jam setelah makan, makannya nasi 8 8 10 takerannya. 
Nggih pun gitu mawon bu maemnya”(SU03) 
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“Puasaan nggih (ya) gitu saya  minumnya nggih air putih  saja, saya coba 
dulu awal – awal kena kencing manis minum es, masyaAllah kena gulanya 
bu, badan langsung sakit semua”(SU03) 

 
Subjek 4 melakukan diet di wujudkan dengan Melakukan diet 3J. Berikut 

penuturan subjek: 

“Makan dianjurkan oleh dokter 1 ons nasi paling (mungkin) ya, kalau 
beras kekatahen (kenanyakan). paling nasi paling, ya biasa” (TAR04)  
“…maem sekul ping tigo dikengken ( makan nasi tiga kali disuruh) 1 ons 
bu ben (tiap)  maem, kale maem buah tigang jam sak mantune maem 
(sama makan buah tiga jam setelah makan). Kulo (saya) terakhir maem e 
ngge (makannya ya) jam 8 niku bu, paling sering ngge (ya) terakhir maem 
(makan) buah naga, pun wes gak kecapan (setelah tidak makan lagi). Ngge 
niku maem kulo sak iki (ya itu makanan saya sekarang)”(TAR04) 
“…nek pas jam e dahar camilan (kalo tiba waktunya makan camilan), 
ngge mboten kulo maem nek legi ( ya tidak saya makan kalau manis), 
njajane niku ngge polopendem kulo pundut (jajannya itu ya umbi-umbian 
saya ambil), nopo (atau) buah, liyaneniku (selain itu), kulo mboten wanton 
e (tidak berani) bu”(TAR04) 
“Enggeh (iya) sehari 3 kali”(TAR04) 
“Nggeh tigang jam niku (ya tiga jam itu), kulo biasane (saya biasanya) 
sarapan jam pitu (tujuh), njajan (jajan) buah nopo (apa) salak ngge jam 10 
jam ashar, kulo mboten nggadah nopo nopo (saya tidak punya apa-
apa)”(TAR04) 
”…nggeh maem e (ya makannya) seng (yang) manis manis mboten purun 
(tidak mau), mboten nateh (tidak pernah). kados (seperti) semongko nggeh 
mboten purun (tidak mau)” (TAR04:74) 
“Nggeh (ya) setengah 7 atau jam 7 injing (pagi), mantun ngoten iki engken 
(setelah itu ini nanti), jam setengah 12 atau jam 1. Jam 10 nyamil. terakhir 
niku (itu) jam 5 kadang nggeh (ya) jam 6. kadang nek (kalau) lebih jam 7 
niku kulo mboten wantun (itu saya tidak berani). Ajenge tilem (akan tidur). 
kalo pas tengah wengi (malam) ngoten (begitu) kulo mboten nedho (saya 
tidak makan), mbasih luwih mboten (meskipun lapar tetap tidak 
mau)”(TAR04) 
“Mbasih aris arisan ngoten tiang tiang podo nedho, kulo nggeh mboten, 
incip banyu putih pun mari, mbasih wonten es janggelan ngoten kulo 
nggeh gak wes, gak ngelak, paling nggeh luegi (meskipun ada acara arisan 
begitu orang-orang pada makan, kalo saya ya tidak, mencicipi air putih 
sudah cukup, meskipun ada es janggelan saya ya tidak, tidak haus, 
mungkin ya manis). semongko nggeh mboten (semangka ya tidak mau), 
melon nggeh mboten (melon juga tidak)”(TAR04) 
“Nek sak niki pun mboten (kalau sekarang sudah tidak).., mangan ping telu 
terus njajan tigang jam mantun maem (makan tiga kali terus jajan tiga jam 
setelah makan), pun mboten neko –neko (sudah tidak macam-
macam)”(TAR04) 
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Subjek 5 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J dapat 

mengevaluasi perbedaan hasil sebelum dan sesudah diet sehingga lebih berhati – 

hati dalam mengonsumsi makanan. Berikut penuturan subjek: 

“Sehari makan 3x boleh nyamil – nyamil tapi nunggu kayak jam 7 maem 
jam 10 wau nyamil kukus kukusan, terus habis lohor (dhuhur) maem 
(makan) lagi, kulo tilem jam kale pun mesti, lalu bangun ashar nyamil 
riyen (dulu), nyapu – nyapu terus mandi sholat, nanti mau maghrib saya 
makan lagi, kadang sek kepingin nyamil nak (masih pengin nyamil), jam 
isyak itu ibu nyamil paling kentang setengah buah kalau ada, kadang buah 
jeruk dikulkas itu” (AS05) 
“Ya makan biasa, 3x. pagi, siang, malam” (AS05) 
“Ya, umpama kerja itu akas (rajin) . kalau anu tinggi ya agak males (kalau 
darahnya tinggi ya agak males). kalo pagi kan saya biaasanya lap lap 
(mengelap), nyapu” (AS05) 
“Jadi saya tau. kalau begini terlalu banyak gini berarti ndak (tidak) boleh, 
saya hati hati sendiri. Sambil syukur karena sehat jadi enak maemnya 
(makannya)” (AS05) 
 “Iya, saya dari dulu seperti itu nak. walaupun kadang - kadang ada 
makanan ini. saya gak berani, nanti kalau ada apa apa saya yang kena, 
saya yang soroh (terbebani)” (AS05) 

 
Subjek 6 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J dan tidak 

mau makanan maupun cemilan manis. Berikut penuturan subjek: 

“...nggeh sampe sakniki (ya sampai sekarang) nggeh maem (ya makan) 8 
sendok”(PER06) 
“…mboten arep legi (tidak mau yang manis), buah pun nek legi mboten 
arep (kalau manis tidak mau). Bengkuang niku legi ta (bengkuang itu 
manis?)”(PER06) 
“….Lha niku kulo arep (makanya itu saya mau)” (PER06) 
“…nedo ping 3 kalian njajan camilan ping 3 (makan tiga kali sama jajan 
camilan tiga kali)” (PER06) 

 
Subjek 7 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J dan tidak 

mengonsumsi gula kecuali untuk  bumbu masak saja. Berikut penuturan subjek: 

“…maem e injing (makan pagi) jam 7, sebelumnya maem minum obat 
seperempat jam sebelum makan. mantun ngoten (setelah itu) mantun 
(setelah) maem kale (sama) air minum. Terus  jam 1 kulo maem. sonten e 
(sorenya) jam 5. Nyamile ngge (nyamilnya ya) jam 10 terus 
ashar”(SAM07) 
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“Maeme ngge pun tak rutine maeme (makannya ya sudah saya rutinkan 
makannya) 3x nyamil 3x, nek malem niku kecapan (nyemil) terakhir ngge 
buah, nyamile loh ngge buah. Kok sek duwur (tinggi)”(SAM07) 
“Terakhir niku nggeh kadang jam 8 kadang jam 9 nyamili manggis, pun 
mboten maem lintu lintu ( sudah tidak makan lain-lain)”(SAM07) 
“…tapi nek (kalau) buah kulo tasek pancet mawon (saya masih tetap saja), 
buah seng merah niku lho”(SAM07)  
“Nggeh tetap kulo jogo. Mesti sakniki jam 10, ashar wayah nyemil tetep 
kulo rutine, buah mesti cepak, masio kan kerjaan tasek wonten nggeh 
goreng goreng iwak, nggeh adang. Maeme nyemile obate kulo rutini kabeh 
jam e nggeh mesti teratur mantun ngoten bapak e sering tumbas roti 
goreng nggeh mboten nedho (ya tetap saya jaga. Mesti sekarang jam 10, 
ashar waktunya nyemil tetap saya rutin, buah selalu siap, meskipun 
kerjaan masih ada ya goreng-goreng ikan, ya memanank nasi. Makannya 
waktu nyemil obat saya rutinkan semua jamnya ya selalu teratur setelah itu 
bapaknya sering beli roti goreng jadi ya tidak makan)”(SAM07) 
  “….mboten nate (tidak pernah) gulo nek ngombe ( air gula kalau minum) 
. tapi nek (kalau) masak nggeh (ya) tak kasih gula titik. lha yok opo (kan 
gimana) nek (kalau) masak gak dikasih gulo ? tapi kalau minum ndak tak 
kasih gula”(SAM07) 
“Pun (sudah) lama mbak. kulo (saya) nek (kalau) beli es aja gak pake 
gula”(SAM07) 

 
Subjek 8 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J, tidak 

mengonsumsi gula kecuali untuk  bumbu masak saja, dan nafsu makan kembali 

normal setelah melakukan diet dan keluhan mudah mengantuk hilang dengan 

sendirinya. Berikut penuturan subjek: 

“Ya kalo masakan itu seh tetep ada gula, tapi kalo membuat minum kayak 
teh gitu ndak pernah”(PAR08) 
“Kalo membuat teh itu ndak dikasih gula. tapi kalo masakan itu tetep kan 
dikasih gula kan buat semuanya. tapi ya saya kurangi, ndak seperti dulu 
lagi”(PAR08) 
“…ya tiap pagi sarapan biasae (biasanya) jam 7 kadang jam 7 kurang 
sprapat (seperempat), ini jam sepoloh (pukul sepuluh) baru ada makanan 
buat camilan”(PAR08:28) 
“…orang gak punya paling nyemil kukusan kentang kecil kecil paling 
sering”(PAR08) 
“…ya kalo ada roti roma 1 biji. kerupuk  gak suka. keras. Ya itu paling 
sering kentang kecil kayak batu kecil itu loh, saya makan 2 kalo 
nyemil”(PAR08) 
“Terakhir makan nasi sebelum sholat maghrib, kalo habis sholat maghrib 
sudah kemalaman, nanti gak bisa nyamil lagi jadinya, soale dulu saya pas 
kontrol dikasih tau dokter nya nyamil itu jangan langsung habis makan 
tapi 2 jam an setelah makan, kalo sebelum maghrib makan enak, nanti jam 
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8 habis isya‟ sek (masih) bisa nyamil kentang lagi, gak banyak kalo 
malam, cuma 1 biji aja, kan kecil”(PAR08) 
“…pagi itu jam setengah 7 sarapan kalo ada. kalo ndak ada sampe jam 7 
jam  baru makan”(PAR08) 
“…jam 7 sarapan, kudu ne minum obat sek ( harusnya minumobat dulu), 
wes gak tau (sudah tidak pernah) minum obat langsung ae, terus 2 jam 
nyamil, jam 11 biasae kaet mantun (biasanya baru selesai) tandang gawe 
(kerja), tilem (tidur). Engken (nanti) jam 1 an mantun sholat baru makan 
lagi, jam 3an nyamil, terakir makan sak durunge (sebelum) maghrib. Dadi 
ben dinten ngukus ( jadi tiap hari mengukus) kentang alit-alit (kecil-kecil), 
untung ae ngge gak mblenger (untung saja tidak bosan), tapi nek pas enten 
(kalo ada) gedang (pisang) prei (libur) mboten (tidak) ngukus”(PAR08) 
“Iya tapi sekarang iki (ini) wes mbalik (kembali) normal maeme 
(makannya), pas makan e titik, ga ngantuk maneh (tidak mengantuk 
lagi)”(PAR08) 

 
Subjek 10 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J, makan 

yang sekarang terasa lebih nikmat. Makan sedikit nasi dan memperbanyak 

konsumsi sayur. Berikut penuturan subjek: 

“Tapi ngge niku (ya itu) nyamile gedang terus namine (namanya) kepingin 
sehat”(AL10) 
“…sakniki lho maleh maeme kale ulam ngoten, maleh ulam seger kale 
sayur mawon (sekarang loh  kalau makan sama ikan begitu, kalau ikan 
segar sama sayur saja) ”(AL10) 
“…sakniki maem badhe (sekarang makan mau) sholat dhuhur nek (kalau) 
siang, injinge (paginya) nggeh jam 7. Singen maeme katha (dulu 
makannya banyak), mboten kecap kecap saget (tidak nyemil bisa). Sakniki 
(sekarang) kudu (harus) kecapan camilan nek rodok (kalau sedikit) awan 
(siang) jam 10an, mantun (setelah) nyapu (menyapu) siang ashar ngeriku 
(takutnya) nyamil maleh (lagi), engken maem sonten (nanti makan sore) 
jam maghrib”(AL10) 
“Padahal kulo maeme (saya makannya) opo lho nak, buah nggeh apokat 
tok. Niki nggada gedang ngge gedang tok (ini punya pisang ya pisang 
saja)”(AL10) 
“Nggeh (ya), pokok e pun nemen nemen (pokoknya tidak terlalu). nedho 
(makan) ulam (lauk) ayam pun mboten (sudah tidak) . riyen niko (dulu itu) 
ayam dikare ngoten (begitu). sak niki pun mboten (sekarang sudah tidak), 
maeme sego kedik (makannya nasi sedikit) ambek (sama) sayur sing katah 
(yang banyak) cek warek (supaya kenyang)”(AL10) 

 
Subjek 13 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J. 

Camilan favorit (pisang) dimakan saat jam makan camilan. Berikut penuturan 

subjek: 
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“…nyamile kulo paling seneng gedang ulin  niku (nyamilnya saya paling 
suka pisang ulin itu), biasane nempil tanggi (biasanya beli di tetangga), 
engken telas nempil malih (nanti kalau habis beli lagi). Maeme ngge pun 
mboten goreng – gorengan gajih ayam daging ngeh mboten purun 
(makannya ya sudah tidak goreng-gorengan, lemak ayam, daging juga 
tidak mau)” (TAS13) 
“…maem kale nasi ping 3 (makan sama nasi 3 kali), nyamil buah sing 
mboten manis ping 3 (nyamil buah yang tidak manis 3 kali). Kulo maem e 
8 sendok ben maem (saya makannya 8 sendok setiap makannya” (TAS13) 
“…sakniki (sekarang) dirubah jam 5 nopo (atau) jam 6 maem (makan) 
terakhir, terus nyamil terakhire sing (terakhirnya yang) jam 8 nopo (atau) 
jam 9 gedang (pisang) ulin 1 mangke (nanti) jam 10 baru tilem (tidur)” 
(TAS13) 
“Buah terutama, mangka aken kulo nyamile gedang ulin niku sak 
bendinten (makanya sama nyamilnya pusang ulin setiap hari)” (TAS13) 

 
Subjek 14 melakukan diet di wujudkan dengan melakukan diet 3J. Berikut 

penuturan subjek: 

“Setaun jadinya baru bisa menjaga gulanya bisa stabil, dietnya baru bisa 
disiplin” (RU14) 
“…minum obat…setengah 7 itu obat gliglia pa..glimiride terus seperempat 
jam lagi makan, sama olahraga saya mbak tiap sore habis ashar dipinggir 
sawah sana. Sepatuan terus lari – lari disana enak mbak” (RU14) 
“Maemnya  (makannya) 10 sendok kontrol saya kan rutin, sama ahli gizi 
dihitung BB saya BB 70kg maemnya 10 sendok, terus nyemil tiap 3 jam 
maem sayurnya yang banyak, nyemil nya kalo bisa buah yang gak manis. 
Kalo saya Sukanya buah pir, jadi nyetok habis nyetok habis, sehari 1 buah 
pirnya dibuat 3x nyemil. Sama beli sayur tiap masak yang banyak, buat 
camilan juga. Kangkong itu yang paling sering dionseng ongseng (di 
tumis) gak pake gula” (RU14) 
“Minumnya air putih terus, malah karena terbiasa mungkin jadinya favorit 
sekarang minum air putih” (RU14) 
 “Makane (makanya) bisa ditepatno 10 sendok, senengane (sukaknya) 
sayur, nyemil pas jam e, makan buah tok buat nyemil kuat” (RU14) 

 
Subjek 15 melakukan diet di wujudkan dengan mencoba mengurangi porsi 

makan, mencoba memberhentikan konsumsi gorengan, melakukan diet 3J. 

Berikut penuturan subjek: 

“Nggih (ya) nyoba porsine (porsinya) dikurangi, nyoba ngindari makanan 
sing dilarang alon alon (pelan-pelan), nyoba makan terus nyemil pas jam 
e. terus dicoba sampe saget madak aken kale anjurane dokter”(SI15) 
“Mantun disanjangi (sesudah dikasih tau) ngoten – ngoten (macam-
macam) pun (jadi) kulo nut mawon bu (saya laksanakan saja bu), wong 
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kulo mboten (orang saya tidak) pinter, ngken nek gak tak nut (nanti kalo 
tidak saya laksanakan), kulo amblas (saya tambah parah), kulo sing rugi 
dewe (saya yang rugi sendiri), mpun (jangan) sampik (sampai) bu”(SI15) 
“Dari awal disuruh makan 8 sendok, tapi saya coba pelan – pelan terus 
nyamile rutin. Ternyata memang kalo ndak pas jadwal makan sama jadwal 
nyemilnya itu yang bikin lemes”(SI15) 
“Maem ping 3 jam pisan ket mulai jam 7, engken 3 jam nyemil terus 
ngoten (begitu)”(SI15) 
“Paling nggeh (ya) pun (sudah) terbiasa niku paling akhire pun mboten 
kulo pikir masio (meskipun) sarapan mek nem (hanya enam) sendok, 
nyamil e kates, kerupuk – kerupuk pun leren. Kulo loh pun wecoh (enak) 
nek (kalau) gula normal ngoten (seperti ini)”(SI15) 
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PERCEIVED BEHAVIOUR 
CONTROL 

AFEKSI 
Ketakutan bila tidak diet: 

1. Komplikasi  
2. Ajal kematian 
3. Serangan DM berulang 

Perasaan positif terhadap diet:  
1. Tubuh sehat karena sugesti diri sendiri 
2. Tertarik dengan anjuran diet  
3. Puas dengan keadaan sekarang  
4. Senang  
5. Badan menjadi lebih sehat dan ringan 

 
ATTITUDE 

KOGNISI: 
1. Memiliki keyakinan diet bermanfaat: 

a. Sebagai obat  
b. Mencegah penyakit 
c. Mencegah keluhan muncul 
d. Berat badan yang ideal 
e. Menjadi lebih bertenaga 
f. Sehat dan nyaman 

2. Memiliki anggapan diet lebih mudah dilakukan daripada 
mengolah pikiran 

3. Memiliki keyakinanan bahwa kelebihan zat gizi tertentu 
dapat berdampak pada kesehatan  

NORMATIVE BELIEF: 
1. Tidak yakin bila makan semua makanan akan 

memperbaiki kadar gula darah 
2. Tidak yakin dengan saran orang disekitar karena 

beda pengetahuan 
3. Tidak yakin bila mencicipi makanan yang 

dilanggar dapat memperbaiki kesehatan MOTIVATION TO COMPLY 
Dukungan: 

1. Dari keluarga inti 
2. Dari keluarga besar 
3. Dari sesama penderita DM  
4. Informasi diet DM dari tenaga kesehatan 

 

 
SUBJECTIVE 
NORM 

 
 
INTENTION 
Mempertahankan niat dengan 
cara: 

1. Masak sendiri 
2. Keinginan untuk selalu 

sehat 
3. Ingin meniru anjuran 

dokter 
4. Cenderung tertib makan 
5. Cenderung menghindari 

larangan 
 

 
BEHAVIOUR: 

1. Melakukan diet 3J 
(tepat jenis, tepat 
jumlah dan tepat 
jam) 

2. Merasakan dampak 
positif setelah diet 

KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN TERAPI  
DIET:  

1. Pikiran positif   
2. Puas terhadap berbagai makanan  
3. Ikhlas dan berserah pada tuhan 
4. Mengabaikan godaan 
5. Disiplin 
6. Santai  
7. Berpura – pura puasa 
8. Inisiatif dan komitmen 
9. Antisipasi waktu 
10. Tidak mendengar celoteh orang lain 
11. Menolak ajakan  

Gambar 4.1: Hasil Analisis Seluruh Subjek  

KONASI 
Aktivitas yang membantu patuh diet: 

1. Olahraga  
2. Minum susu khusus DM 
3. Rutin kontrol 
4. Menjauhi gula 
5. Bersifat terbuka 
6. Beribadah pada Tuhan 
7. Minum sari manggis 
8. Mengganti nasi dengan nasi merah 
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4.5  Sintesis Hasil Penelitian 

Bagian berikut ini adalah sintesis hasil penelitian yang menunjukkan 

berbagai hal yang dapat membuat penderita DM berperilaku patuh dalam 

menjalani terapi diet. Data hasil analisis menghasilkan temuan penelitian yang 

terkumpul sebanyak delapan tema: kognisi, afeksi, konasi, normative belief, 

motivation comply, kemudahan, niat dan perilaku patuh diet. Penelitian ini 

dipadukan dengan ilmu keperawatan yang memandang manusia sebagai pribadi 

yang unik dan utuh. Sehingga hasil penelitian ini menggambarkan secara 

keseluruhan perilaku kepatuhan diet penderita DM tipe-2 dalam menjalani terapi 

diet berbasis theory of planned behavior. Keunikan individu ini tercerminkan 

pada uraian tema yang didapatkan dari mendalami kualitatif dalam keperawatan, 

peneliti mendapatkan gambaran secara utuh dan runtut tentang hal – hal yang 

membuat penderita DM patuh terhadap diet yang dijalani melalui uraian yang 

disampaikan oleh partisipan yang terkumpul pada beberapa tema.  

DM merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan 

multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari 

insufisiensi fungsi insulin. Penanganan DM membutuhkan multi manajemen, 

salah satunya adalah penatalaksanaan diet. Diet yang patuh akan membantu 

menstabilkan kadar gula darah. Masalah dalam membentuk perilaku patuh diet 

ditemukan melalui pendalaman memahami isi dari deskripsi pada masing – 

masing partisipan.  Perilaku patuh diet akan muncul karena pengaruh beberapa 

hal, yang meliputi: kognisi, afeksi, konasi, normative belief, motivation comply, 

kemudahan, niat dan perilaku patuh diet.  
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Kognisi merupakan proses partisipan meyakini betapa pentingnya diet dan 

meyakini manfaat bila patuh diet. Partisipan memiliki berbagai keyakinan positif 

untuk bisa berperilaku patuh diet. Keyakinan positif ini yakni keyakinan terhadap 

manfaat diet seperti yakin bahwa diet bisa dijadikan obat untuk bisa membuat 

gula darah menjadi stabil. Hal berbeda diungkapkan partisipan lain, meyakini 

bahwa diet dapat mencegah penyakit dan mencegah keluhan. Partisipan juga 

meyakini bahwa diet dapat membuat tubuh menjadi sehat, nyaman dan lebih 

bertenaga.  

Partisipan berpikir bahwa diet lebih mudah dilakukan daripada mengolah 

pikiran. Lama menderita DM membuat partisipan lebih banyak pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengatur diet. Sehigga partisipan juga dapat berpikiran 

apabila kelebihan zat gizi tertentu saat diet dapat berdampak pada kesehatan.  

Afeksi merupakan emosi yang dimiliki partisipan, berupa perasaan  

mengenai diet. Hasil analisis penelitian mendeskripsikan bahwa afeksi meliputi 

perasaan ketakutan partisipan bila tidak mematuhi diet dan perasaan positif yang 

partisipan rasakan bila mematuhi diet. Beberapa partisipan merasa kalau diet 

harus dipatuhi karena dirinya mengalami berbagai ketakutan, seperti ketakutan 

terhadap komplikasi penyakit DM seperti luka kaki diabet dan penglihatan kabur. 

Partisipan juga menyampaikan bahwa ketakutan bila harus menderita kembali 

serangan DM, karena kekambuhan DM membuat diri partisipan menjadi tidak 

nyaman, serta ketakutan terhadap ajal kematian yang mana banyak diantaranya 

melihat bahwa seseorang yang mengalami DM mudah meninggal dunia.  

Disamping perasaan takut terhadap berbagai kemungkinan buruk bila tidak 

patuh diet, partisipan menuturkan bahwa ia sebenarnya merasakan perasaan yang 
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positif yang membuat dirinya semakin semangat untuk bisa patuh diet, salah 

satunya adalah tubuh bisa terasa sehat karena sugesti dari diri sendiri. Hal berbeda 

diungkapkan oleh partisipan merasa bahwa diet dapat membiasakan diri menjadi 

disiplin. Perasaan lain yang juga dirasakan partisipan yakni perasaan tertarik 

terhadap anjurat diet, merasa puas dengan kondisi sekarang, parasaan senang dan 

merasa bahwa tubuh terasa lebih sehat dan ringan.  

Konasi merupakan aktivitas aktif yang memiliki ketertarikan untuk 

melaksanakan tujuan. Partisipan mengungkapkan memiliki perilaku yang 

membantu patuh diet  berbeda – beda. Terdapat partisipan yang minum susu 

khusus DM untuk membantu menjadi patuh diet. Segera datang ke pelayanan 

kesehatan untuk melakukan kontrol rutin agar selalu teringat mengenai diet dan 

cara menstabilkan kadar gula darah. Ada pula partisipan yang senantiasa 

berperilaku menjauhi gula agar kadar gulanya bisa normal. Partisipan lain 

menuturkan bersifat terbuka agar bisa mendapat banyak masukan yang dapat 

membantu dirinya patuh diet. Hal lain disampaikan partisipan bahwa hal yang 

tidak kalah penting yakni beribadah pada Tuhan. Usaha lain yang bisa partisipan 

lakukan untuk mdapat menstabilkan kadar gula darah yaitu dengan cara minum 

sari manggis, mengganti nasi dengan nasi merah dan olahraga. Terdapat pula 

partisipan yang menuturkan bahwa tidak akan melakukan perilaku tidak patuh diet 

yang dulu pernah partisipan lakukan.  

Penderita DM sebagai makhluk sosial yang keseluruhan berasal dari suku 

Jawa tidak terlepas dari berbagai kegiatan masyarakat, maupun kegiatan 

kebudayaan. Budaya yang kerap dilakukan dan hampir tidak bisa ditinggalkan 

ditempat penelitian yaitu budaya memberikan suguhan wajib pada berbagai acara 
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seperti kenduri, pengajian, istigotsha, dan buwuhan (pesta pernikahan dirumah 

dan pesta khitanan). Budaya ini sangat erat dengan memberikan makanan utama 

nasi dan lauknya yang beraneka ragam dan mengandung tinggi lemak, serta 

suguhan berupa cemilan makanan khas, makanan manis, makanan gorengan dan 

makanan ringan didalam toples. Meskipun budaya Jawa dapat membuat seseorang 

menjadi tergiur untuk menggagalkan diet, namun lain halnya dengan partisipan 

dalam penelitian ini. 

Normative belief  dalam penelitian ini merupakan keyakinan yang dimiliki 

partisipan bahwa norma yang berlaku di masyarakat mengenai diet harus diikuti 

atau tidak diikuti. Partisipan tetap memiliki keyakinan positif terhadap diet 

meskipun berada di tengah lingkungan sosial.  Dalam hal ini partisipan 

memberikan persepsi yang berbeda – beda yakni tidak yakin bila makan semua 

makanan akan memperbaiki kadar gula darah dan tidak yakin dengan saran orang 

disekitar karena beda pengetahuan. 

 Motivation to comply merupakan motivasi individu yang diperoleh dari 

orang atau kelompok yang berpengaruh untuk mengikuti diet. Motivasi ini berupa 

informasi mengenai diet yang didapatkan partisipan dan dukungan dari orang 

sekitar  untuk mengikuti diet. Partisipan selama menjalani diet memerlukan 

ketersediaan informasi mengenai diet. Informasi mengenai diet ini didapatkan dari 

tenaga kesehatan; baik dari dokter, perawat, bidan maupun ahli gizi. Partsipan 

juga menuturkan bahwa ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga, baik 

keluarga besar maupun keluarga inti, yang berupa empati dan perhatian, saling 

mengingatkan agar selalu disiplin diet, taat diet, memberikan oleh – oleh seperti 

sayur segar dan ikan segar serta mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan. 
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Dukungan yang lain juga partisipan dapatkan yakni dukungan dari sesama 

penderita DM, dimana dukungan ini berupa upaya untuk mengatasi hambatan 

yang bisa diantisipasi seperti mengajak bersama datang pada acara kenduri 

maupun buwuhan agar bersama bisa mengabaikan suguhan maupun menolak 

dengan halus ajakan makan suguhan yang tidak sesuai diet 3J.  

Dalam menjalani terapi diet sangat diperlukan kontrol perilaku individu, 

yang berupa kemudahan partisipan dalam menjalani diet. Seluruh partisipan 

memiliki kemudahan untuk bisa menjalani patuh diet. Pikiran positif  merupakan 

cara merubah pikiran partisipan sehingga membuatnya sendiri mudah dalam 

menjalani diet. Partisipan juga menuturkan bahwa dapat menjalani diet karena 

puas terhadap berbagai makanan. Selain mengupayakan diri sendiri partisipan 

juga mengikutsertakan Tuhan dalam menjalani diet, sehinggga hal ini menjadi 

kemudahan tersendiri bagi partisipan yakni berdo‟a, ikhlas dan berserah pada 

Tuhan. Bila dihadapan berbagai makanan baik dirumah maupun diluar rumah saat 

mendatangi acara partsipan menuturkan bahwa bisa melakukan diet dengan cara 

mengabaikan godaan, disiplin, berpura – pura puasa, menolak dengan halus 

ajakan makan yang tidak sesuai diet 3J, antisipasi waktu dengan cara 

menyesuaikan waktu makan cemilan saat menghadiri acara, dan tidak mendengar 

celoteh orang lain mengenai apapun yang ia lakukan. Beberapa hal yang tertanam 

pada jiwa partisipan sehingga partisipan menyatakan bahwa mudah dalam 

menjalani diet yakni. Partisipan selalu santai, memiliki inisiatif dan komitmen 

dalam menjalani diet. 

Niat yang merupakan kesiapan partisipan dalam menjalani diet dapat 

ditunjukkan oleh ungkapan partisipan yang bermakna berbagai kecenderungan 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



144 
 

 
 

berperilaku patuh diet. Kesiapan patuh diet ini berupa kecenderungan partisipan 

menjalani diet 3J, cenderung masak sendiri agar bisa diet 3J, kecenderungan 

untuk hati – hati dalam makan serta keinginan untuk selalu sehat, kecenderungan 

mengikuti aturan diet dari teaga kesehatan, cenderung tertib makan dan  dan 

cenderung menghindari larangan yang tidak sesuai aturan diet 3J. Dari niat – niat 

tersebut dapat membuat partisipan menumbuhkan perilaku patuh diet.  

Sehingga benar adanya bahwa perilaku terencana dapat dipengaruhi oleh 

sikap, norma subyektif dan motivasi dari orang berpengaruh, kontrol perilaku 

individu dan niat, semua faktor itu bisa memengaruhi perilaku patuh diet. Perilaku 

patuh diet sebenarnya juga bisa dibentuk hanya berasal dari besarnya kontrol 

perilaku individu, yakni partisipan mendapatkan banyak kemudahan yang 

akhirnya partisipan bisa langsung mengaplikasikan diet 3J dan berperilaku patuh 

diet. Hasil dari perilaku patuh diet ini yakni partisipan merasakan dampak positif 

yang merupakan perbedaan kondisi kesehatan yang lebih baik setelah melakukan 

diet. 
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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

Bab pembahasan ini menguraikan dan membahas tentang hasil penelitian 

yang didapatkan untuk kemudian hasil penelitian yang didapatkan kemudian 

dianalisis dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks studi 

seperti yang dikemukakan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini juga 

mengintegrasikan hasil penelitian dan Theory of Planned Behaviour. Berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian, peneliti juga mendiskusikan tentang keterbatasan 

dari penelitian ini.  

 

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.1.1  Kognisi 

Subjek pada penelitian ini merupakan penderita DM tipe-2 yang patuh 

menjalani diet. Perilaku patuh salah satunya dibentuk oleh sikap. Kognisi 

partisipan terhadap diet merupakan sesuatu pernyataan yang bersifat evaluatif 

terhadap suatu objek dalam hal ini diet, hasil akhirnya mencerminkan keyakinan 

partisipan terhadap manfaat diet yang dijalani. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keyakinan terhadap manfaat diet yang diyakini partisipan yakni diet dapat 

bermanfaat sebagai obat untuk kesembuhan penyakit DM, dapat mencegah 

penyakit, mencegah keluhan muncul, membuat berat badan menjadi ideal dan  

lebih bertenaga serta sehat dan nyaman. 
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Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini 

ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara 

singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs). 

 Keyakinan terhadap manfaat yang dimiliki partisipan dalam hasil temuan 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mann, Allegrante, Natarajan, Halm, 

& Charlson, 2007) , menghilangkan kurang dari satu gram lemak saja di pankreas 

dengan berdiet dapat menata ulang proses produksi insulin yang normal dan 

memperbaiki kondisi diabetes tipe 2. Cara ini masih memungkinkan bagi para 

penderita yang sudah memiliki kondisi diabetes tipe 2 sejak satu dekade. 

Sebuah penelitian sebelumnya (Sublett & Bernstein, 2011) telah 

mengonfirmasi bahwa jika kelebihan asupan makanan dikurangi secara signifikan 

lewat diet rendah kalori, seluruh faktor abnormal akan dikembalikan. Ini 

menunjukkan penurunan kandungan lemak dalam tubuh yang mendalam, 

mengakibatkan stabilisasi sensitivitas insulin hati. Penderita diabetes tipe 2 hanya 

perlu kehilangan seperenam dari berat badannya untuk dapat menghilangkan 

lemak dari pankreas, sehingga memungkinkan organ ini memproduksi cukup 

banyak insulin dalam kadar normal. 

Teori kognisi sosial mengungkapkan bahwa manusia mampu untuk 

mengontrol perilakunya sendiri. Menurut Bandura (Hergenhahn & Olson, 2008), 

perilaku manusia sebagian besar adalah perilaku yang diatur sendiri (self 

regulation behavior). Orang memiliki kemampuan untuk meregulasi diri dengan 

memonitor perilakunya dan mengevaluasinya dengan cara membandingkan 

dengan tujuan pribadinya. Bandura (1994) mengemukakan bahwa prinsip regulasi 

diri dikembangkan menjadi teknik manajemen diri.  Frayne dan Geringer (1992) 
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mengungkapkan manajemen diri mendasarkan pada teori sosial kognitif sosial. 

Teori ini menyatakan bahwa kognitif seseorang, perilaku dan lingkungan saling 

mempengaruhi secara resiprokal. Sehingga, orang dapat merespon secara proaktif 

maupun reaktif terhadap pengaruh eksternal dan pengaruh eksternal terhadap 

dirinya dapat diubah sebagai hasil dari respon individual. Dengan demikian 

manusia mampu untuk mengontrol perilakunya atau keputusannya.  

Diet menjadi terapi sangat dibutuhkan penderita DM tipe-2 karena 

memberikan manfaat utama memperbaiki kembali regulasi insulin dalam tubuh, 

sehingga selain dapat menurunkan berat badan maupun membuat tubuh semakin 

sehat juga mampu mencegah keparahan DM. Kemampuan kognitif akan 

mempengaruhi cara berfikir partisipan. Partisipan memiliki kecenderungan 

menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dihadapi, begitu juga ketika 

partisipan menderita penyakit DM tipe 2 yang mengharuskannya untuk patuh diet. 

Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian partisipan 

mengungkapkan bahwa lebih mudah mengatur diet daripada mengelola stress.  

Menurut  (Gailliot et al., 2007) depresi yang dialami penderita Diabetes 

dua kali lebih banyak di antara penduduk umumnya, dengan 15% sampai 30% 

dari pasien DM yang memenuhi kriteria depresi. Penelitian akhir-akhir ini 

mendapatkan bahwa penderita Diabetes terutama yang mengalami komplikasi, 

mempunyai risiko depresi 3 kali lipat dibandingkan masyarakat umum. 

Penderita Diabetes Melitus mengalami banyak perubahan hidup. 

Perubahan dalam hidup yang mendadak ini membuat penderita Diabetes Melitus 

menunjukkan beberapa reaksi atau gejala psikologis yang negatif diantaranya 

mudah marah, merasa diri tidak berguna, kecemasan yang meningkat, stres, dan 
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depresi sehingga menjadi masalah kompleks dalam memanajen (Sublett & 

Bernstein, 2011). 

Stress bisa menjadi gejala yang muncul sebagai penyebab DM ataupun 

sebagai akibat dari seseorang menderita DM. Stress dapat tertatalaksana dengan 

baik bila memiliki kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu diet yang menuntut 

kesadaran individu bisa menjadi salah satu cara untuk membuat penderita DM 

terbiasa memanage kadar gula darah, dan memudahkan seseorang untuk kembali 

bisa mengontrol stress 

 

5.1.2  Afeksi  

 Temuan hasil penelitian ini, sebagian besar partisipan menyampaikan 

bahwa dirinya menjalani diet karena memiliki perasaan ketakutan baik terhadap 

komplikasi DM, ajal kematian serta serangan DM berulang 

Menurut Tjokroprawiro (2004) diabetes melitus termasuk ke dalam jenis 

penyakit kronis. Orang dengan DM kemungkinan juga mengalami kecemasan 

baik terhadap serangan penyakit, komplikasi dan kematian. 

Belsky (Henderson, 2002) mendefinisikan kecemasan terhadap kematian 

sebagai pikiran, ketakutan, dan emosi tentang kejadian akhir dari hidup yang 

dialami individu sebagai sesuatu yang normal. 

Kecemasan terhadap kematian muncul karena didalam pikiran seseorang 

terbesit hal mengenai kematian. Kecemasan semacam ini, sebenarnya bisa 

membuat seseorang untuk lebih berhati – hati dalam bertindak sehingga, perasaan 

cemas bisa mengarahkan seseorang untuk berperilaku posiif. 
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Temuan lain dari wawancara partisipan dalam penelitian ini, partisipan 

menyampaikan beberapa perasaan positif  yang dirasakan terhadap diet yang 

dijalani, meliputi merasakan tubuh sehat karena sugesti diri sendiri, dapat 

membiasakan diri menjadi disiplin, tertarik dengan anjuran diet, puas dengan 

keadaan sekarang,  merasa senang dan merasa badan menjadi lebih sehat dan 

ringan 

Tidak jauh beda dengan penderita DM yang hanya seorang manusia biasa. 

Individu dengan pribadi yang unik (berbeda - beda antara satu dengan lainnya), 

penderita DM dapat menemukan makna hidupnya dari penderitaan yang 

dialaminya. Sikap menerima dengan penuh ikhlas dan tabah, hal-hal tragis yang 

tidak mungkin dielakkan lagi (misal: sakit dan maut), dapat mengubah cara 

pandang penderita DM dari yang semula hanya diwarnai oleh penderitaan (sakit) 

menjadi pandangan yang mampu melihat makna dan hikmah dari penyakitnya 

tersebut. Penyakit yang diderita oleh penderita DM (komplikasi) akan semakin 

menurunkan kondisi fisik seiring dengan semakin parah atau banyaknya jenis 

penyakit yang diderita. Penderita DM yang dapat merubah sudut pandang 

terhadap penderitaan yang dialaminya akan mampu melihat makna dan hikmah 

dari penyakit yang dideritanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Frankl (2004) 

yang menyatakan bahwa makna hidup dapat ditemukan dalam penderitaan yang 

tidak dapat dihindari. 

Crumbaugh & Maholick (Koeswara, 1992) berpendapat bahwa individu 

yang mempunyai kebermaknaan hidup akan menunjukkan penghayatan terhadap 

hidup seperti: makna hidup, kepuasan hidup, kebebasan berkehendak, sikap 

terhadap kematian, dan kepantasan hidup. Teori ini sejalan dengan pendapat 
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Bastaman (2007) yang menyatakan bahwa individu yang mempunyai penghayatan 

hidup bermakna menunjukkan corak kehidupan yang penuh semangat dan gairah 

hidup serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

mempunyai tujuan hidup yang jelas sehingga kegiatan menjadi lebih terarah, lebih 

disiplin, tugas dan pekerjaan sehari-hari menjadi sumber kepuasan dan 

kesenangan tersendiri sehingga dilakukan dengan bersemangat dan bertanggung 

jawab, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi 

penderitaan dengan sikap tabah.  

Pemaknaan hidup yang positif dapat mengarahkan seseorang untuk 

berperasaan positif pula. Perasaan positif diharapkan mampu membuat seseorang 

memiliki keinginan dan bertindak positif agar bisa mencapai kualitas hidup yang 

lebih baik.  

5.1.3  Konasi 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 

partisipan untuk membantu patuh diet diantaranya, melakukan olahrga, minum 

susu khusus DM, rutin kontrol, menjauhi gula, bersifat terbuka dan beribadah 

kepada Tuhan.  

Sejalan dengan pernyataan American Diabetes Association yang 

menyarankan penyandang diabetes untuk berolahraga dengan intensitas menengah 

sampai tinggi setidaknya 150 menit per minggu. Awalnya mungkin akan kesulitan 

untuk beradaptasi dengan kebiasaan olahraga ini, terutama bila sebelumnya jarang 

berolahraga atau mengalami obesitas. Itu sebabnya, intensitas dan durasi olahraga 

yang dilakukan sebaiknya ditingkatkan secara bertahap. Misalnya, berolahraga 

selama 15 menit setiap 2 hari sekali, lalu durasi ditingkatkan perlahanlahan 
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sampai mencapai durasi olahraga rutin sebanyak minimal 150 menit per minggu, 

sesuai jumlah yang disarankan. Selain menurunkan kadar gula dalam darah, 

manfaat lain olahraga pada penyakit diabetes tipe-2 adalah menurunkan tekanan 

darah, membantu melindungi jantung dan pembuluh darah dengan cara 

menurunkan kadar kolesterol jahat alias LDL, meningkatkan energi, mengurangi 

stres, membantu relaksasi, serta melepaskan ketegangan  (Dyah restuning P, 

2015). 

Pengontrolan glikemik pada penderita DM penting dilakukan untuk 

mencegah berbagai komplikasi. 

Penderita diabetes tetap harus rutin melakukan kontrol pada dokter, 

setidaknya dua kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan, penderita diabetes tetap 

membutuhkan obat-obatan yang bisa membantu tubuhnya mengendalikan kadar 

gula dalam darah dan perlu mendapatkan informasi mengenai manajemen DM. 

Pakar kesehatan dari FK Universitas Indonesia, Prof dr Sidartawan Soegondo, 

menuturkan jika kondisi penderita diabetes berbeda-beda sehingga harus 

mendapatkan penanganan dokter yang berbeda 

Dalam beberapa kasus, kontrol pada dokter juga dilakukan untuk 

menurunkan resiko terkena masalah hipoglikemia atau masalah gula darah rendah 

dalam tubuh yang disebabkan oleh penderita diabetes yang sudah jauh lebih baik 

dalam menata pola makan yang sehat dan rutin melakukan olahraga sehingga 

fungsi metabolisme dalam tubuh menjadi jauh lebih baik. Jika penderita diabetes 

ini tidak melakukan kontrol dan mengkonsumsi obat dengan dosis yang sama, 

maka resiko hipoglikemia tentu akan meningkat dan sangat berbahaya bagi tubuh. 
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Hasil penelitian Salehi (2012) yang menyatakan bahwa keinginan untuk 

terus beribadah terbukti meningkatkan semangat partisipan untuk bangkit dari 

depresi akibat amputasi dan memperbaiki gaya hidupnya agar tidak sampai timbul 

luka yang  baru. Doolitle pada tahun 2004. Dalam penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa kepercayaan terhadap tuhan dan kekuatan doa, serta petunjuk agama yang 

didapat dalam kondisi kesulitan terbukti berkorelasi secara negatif terhadap 

kejadian depresi (Doolitle, 2004).  Hal ini mengindikasikan bahwasannya aspek 

spiritual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan 

motivasi pasien. 

Kestabilan emosional yang dihasilkan dari integritas spiritual yang baik 

diketahui tidak hanya berpengaruh terhadap pencapaian perilaku yang positif, 

akan tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan tubuh secara fisik. Berbagai 

penelitian di bidang psiko neuro imunologi mengidentifikasi adanya korelasi 

positif antara aktivitas spiritual dan kondisi emosional dengan kinerja dari sistem 

endokrin dan sistem imun (McCullough, 2000). Penurunan tingkat stres 

psikologis serta timbulnya kedamaian emosional yang berkelanjutan diketahui 

berkaitan dengan penurunan resiko terhadap gangguan kardiovaskular, 

peningkatan fungsi sistem imun, dan peningkatan umur sel (Koenig, 2002). 

Temuan lain dari hasil penelitian ini yakni untuk membantu patuh diet 

partisipan melakukan tindakan minum sari manggis dan mengganti nasi putih 

dengan nasi merah. 

Hasil telaah berbagai literatur, belum ditemukan literatur yang 

menyatakan, sari manggis bermanfaat untuk manusia khususnya penderita DM 

tipe-2. Penelitian sebelumnya dilakukan hanya terbatas pada hewan coba mencit. 
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Uji ekstrak etanol kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) terhadap kadar 

glukosa darah mencit yang diinduksi sukrosa terbukti dapat menurunkan kadar 

glukosa darah mencit yang mengalami hiperglikemia (Pasaribu F, 2012).Uji 

aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis yang telah dilakukan oleh 

Supiyanti W (2010), dan Stevi G dkk., (2012), juga telah membuktikan bahwa 

tanaman ini mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi terutama untuk ekstrak 

kering. 

Temuan lain dari hasil penelitian sebelumnya yaitu beras putih merupakan  

beras berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron. Pada 

tahap pemrosesan beras putih,  bagian terluar yaitu sekam dan kulit ari yaitu 

aleuron dibuang sehingga beras putih hanya memiliki sedikit aleuron. Karena 

kulit ari dari beras putih telah hilang selama proses penggilingan akan 

menyebabkan kandungan gizi pada beras putih banyak yang hilang. Sementara itu 

beras merah merupakan salah satu jenis beras yang tidak digiling dan termasuk 

padi-padian alamiah. Pada tahap pemrosesan beras merah, hanya bagian terluar 

yaitu sekam yang dibuang sehingga beras merah masih mengandung kulit ari 

yaitu aleurone (Kaur, 2016).   

Beras merah mampu menurunkan risiko untuk terkena DM. Hal ini 

disebabkan karena kandungan magnesium dalam aleuron beras merah mampu 

meningkatkan metabolisme glukosa dalam darah dengan meningkatkan sekresi 

dari hormon insulin. Magnesium mampu bertindak sebagai kofaktor untuk 

meningkatkan enzim yang membantu proses sekresi insulin. Selain itu kandungan 

serat yang tinggi pada beras merah juga mampu memperlambat absorbsi gula ke 

dalam darah dan meningkatkan sensitivitas dari hormon insulin. Serat juga di 
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dalam usus akan menghambat aktivitas dari enzim alfa amilase yang berfungsi 

untuk mencerna pati sehingga kadar gula yang diabsorbsi jumlahnya lebih sedikit. 

Kandungan Gamma Amino Butiric Acid (GABA) yang lebih tinggi di dalam beras 

merah dibandingkan dengan beras putih mampu menstimulasi sel beta pankreas 

untuk menghasilkan insulin berlebih (Kaur, 2016). Penelitian juga menunjukkan 

bahwa kadar indeks glikemik dari beras merah lebih rendah dari beras putih. Hal 

inilah yang menyebabkan beras merah tidak meningkatkan kadar glukosa darah 

setinggi beras putih (Marsh, 2011).  

Penderita DM yang mengonsumsi bahan pangan pengganti hendaknya 

diberikan pengawasan ketat, karena bahan pangan pengganti bukan merupakah 

bahan pangan yang biasa dikonsumsi sehingga tingkat keamanan dan manfaat dari 

bahan pangan juga harus menjadi perhatian. 

5.1.4  Normative Belief 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa partisipan mengakui bahwa tidak 

yakin dengan masyarakat sekitar kalau makan semua bisa memperbaiki kadar gula 

darah. Partisipan juga tidak yakin dengan berbagai perbedaan pendapat 

masyarakat mengenai diet untuk penderita DM, karena partisipan merasa lebih 

tahu mengenai hal ini dari seringnya mendapatkan pengetahuan dari tenaga 

kesehatan. 

Notoatmodjo (1997), menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

menentukan perilaku kesehatan seseorang adalah tingkat pengetahuan. Pasien 

diabetes relatif dapat hidup normal bila mengetahui dengan baik keadaan dan cara 

penatalaksanaan penyakit tersebut (Price dan Wilson, 2006). 
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Basuki (2005) mengungkapkan bahwa penderita DM yang mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang DM akan merubah perilaku untuk 

mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga dapat hidup lebih lama. Menurut 

Smith (2002), perubahan pola penyakit dari akut ke kronis atau seseorang yang 

memiliki penyakit kronis, cenderung akan memiliki pengetahuan meningkat. 

Pasien berusaha untuk mencari informasi sejelas-jelasnya mengenai penyakitnya, 

baik dari petugas kesehatan maupun dari media informasi lainnya, sehingga tidak 

mudah goyah diet yang dijalani meskipun terdapat orang disekitar yang berbeda 

pandangan terhadap terapi penyakit yang dijalani. 

Keyakinan positif penderita DM terhadap terapi yang dijalani bergantung 

tingkat pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan yang baik akan membuat 

penderita DM tidak mudah meyakini mitos maupun informasi – informasi yang 

tidak sesuai dari orang disekitarnya. 

5.1.5  Motivation To Comply 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, teridentifikasi saat 

menjalani diet, partisipan mendapatkan berbagai dukungan yang meliputi 

dukungan dari keluarga inti, dari keluarga besar, dari sesama penderita DM dan 

mendapatkan informasi diet DM dari tenaga kesehatan 

Delamater (2006) mengungkapkan bahwa faktor keluarga memiliki 

peranan penting dalam mendukung manajemen diabetes. Rendahnya konflik, 

baiknya kedekatan antar anggota keluarga, serta komunikasi yang baik diketahui 

berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien.  

Hasil temuan penelitian (Ilmah and Nurul R, 2015), pasien yang memiliki 

dukungan keluarga yang baik akan mempunyai perasaan yang nyaman yang dapat 
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meningkatkan motivasi mereka untuk patuh terhadap anjuran diet yang telah 

ditentukan oleh ahli gizi sehingga pasien dapat menurunkan sisa makanan.  

Dukungan keluarga adalah bagian penting dalam manajemen diabetes, 

karena anggota keluarga dapat ikut serta dalam banyak aspek wajib perawatan 

kesehatan pasien DM (Yusra, 2011). Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi penderita diabetes yang melanggar diet adalah dengan cara keluarga 

yang memberikan dukungan secara emosi (Kartika, 2008).  

Dukungan sosial, terutama dari keluarga dan pasangan juga diketahui 

meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program manajemen diabetes 

(Delamater, 2006). 

Dukungan sosial dapat bersumber dari pasangan, keluarga, teanga 

kesehatan, maupun komunitas penyandang diabetes. Penelitian yang lakukan oleh 

Ryckman (2005) mengungkapkan bahwa dukungan sosial yang berasal dari 

kelompok penderita diabetes memiliki efek sama, atau lebih baik dibandingkan 

dukungan yang berasal dari istri atau teman yang tidak menderita diabetes 

(Ryckman, 2005).   

 Pada pasien dengan kondisi-kondisi kronis seperti diabetes, dukungan 

sosial terbukti memberikan outcome yang positif dalam hal kontrol glikemik, 

kepatuhan terhadap perawatan, serta perbaikan status emosional. Penelitian yang 

lain juga mengungkapkan bahwa efek positif dari dukungan sosial terhadap 

diabetesi berkontribusi pada peningkatan kerja sama, penerimaan, serta perbaikan 

HbA1C (Skarbek, 2006). 

Informasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dari manajemen 

diabetes. Informasi mengenai diet 3J merupakan pengetahuan mengenai dasar dari 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



157 
 

 
 

perubahan perilaku individu dan keluarga, serta menentukan tingkat kemampuan 

individu dalam menjalani diet. Peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga 

diketahui berkaitan dengan perbaikan perilaku, peningkatan kemampuan, serta 

kontrol yang lebih baik terhadap penyakit (Dunning, 2009). 

Interaksi antara petugas kesehatan dan pasien akan menimbulkan 

pemahaman terhadap kepentingan pengobatan apabila dalam setiap konsultasi 

yang dilakukan, petugas kesehatan memberikan perhatian yang penuh kepada 

pasien, walaupun waktu konsultasi itu sangat pendek (Niven, 2002). Proses 

konsultasi yang pendek akan menjadi produktif apabila diberi perhatian untuk 

meningkatkan kualitas interaksi. Berdasarkan pernyataan Niven (2002) tersebut, 

maka waktu bukan penentu kualitas interaksi yang baik, bisa saja dengan hal lain 

seperti keramahan, perhatian dan empati petugas seperti penyataan Moehyi (1992) 

yaitu sikap yang ramah dan penuh perhatian akan memberikan perasaan aman dan 

keyamanan batin. 

Tidak hanya dengan keramahan petugas, kualitas interaksi juga dapat 

diberikan dengan melakukan komunikasi yang baik, sehingga pasien merasa 

memiliki kedekatan dengan petugas kesehatan. Komunikasi sangat penting dalam 

melakukan pelayanan gizi kepada pasien, kesediaan dalam memberikan 

penjelasan, menawarkan alternatif yang dapat membantu pasien dalam memenuhi 

kebutuhannya dan petugas yang tanggap terhadap kebutuhan pasien 

(Wahyuningsih, 2009). 

Dukungan petugas kesehatan merupakan motivasi dan dorongan dari 

petugas kesehatan. Berdasarkan PGRS (2013), salah satu tugas dietisien adalah 

melakukan penyuluhan, motivasi dan konseling gizi kepada pasien dan keluarga 
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pasien. Petugas kesehatan dapat memengaruhi perilaku penderita dengan cara 

menyampaikan antusias mereka terhadap tindakan tertentu dari penderita, dan 

secara terus menerus memberikan dukungan positif (motivasi) bagi penderita 

yang telah mampu beradaptasi dengan program pengobatannya (Yusra, 2011). 

Dukungan seseorang terhadap penderita DM tipe-2 memberikan motivasi, 

komitmen untuk segera sembuh dan dapat konsisten mengikuti manajemen 

penatalaksanaan DM. Rasa mendapatkan dukungan dari pihak luar akan membuat 

pasien merasa diperhatikan, sehingga petugas kesehatan turut memiliki peran 

yang nyata dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada pasien, sehingga 

pasien mentaati diet yang telah ditetapkan.  

5.1.6  Kemudahan 

Kemudahan yang didapatkan dalam menjalani diet, partisipan 

menyampaikan diantarnya pikiran positif , puas terhadap berbagai makanan, 

ikhlas dan berserah pada Tuhan, mengabaikan godaan, disiplin, santai, berpura – 

pura puasa, inisiatif dan komitmen, antisipasi waktu, tidak mendengar celoteh 

orang lain dan menolak ajakan. 

Partisipan tidak terlepas dari kegiatan melakukan keputusan untuk 

berperilaku. Keputusan yang akan diambil seseorang dilakukan dengan 

pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang dianggap 

penting. Keputusan yang dipilih bisa gagal untuk dilakukan jika pertimbangan 

orang lain tidak mendukung, walaupun pertimbangan pribadi menguntungkan. 

Dengan demikian pertimbangan  subyektif pihak lain dapat memberikan dorongan 

untuk melakukan penolakan pengabaian diet atau keputusan menolak ajakan 

makan yang melangggar aturan diet (Ajzen, 2005). 
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Hasil penelitian lain dari Salehi (2012) yang menyatakan bahwa doronga 

untuk berkeinginan maupun berperilaku dapat dilakukan dengan cara beribadah. 

Beribadah terbukti meningkatkan semangat partisipan untuk bangkit dari depresi 

akibat amputasi dan memperbaiki gaya hidupnya agar tidak sampai timbul luka 

yang  baru. Doolitle pada tahun 2004 Dalam penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa kepercayaan terhadap tuhan dan kekuatan doa, serta petunjuk agama yang 

didapat dalam kondisi kesulitan terbukti berkorelasi secara negatif terhadap 

kejadian depresi (Doolitle, 2004). 

Keyakinan diri dalam menjalani terapi diet dapat dimiliki penderita DM 

dengan cara belajar dari masa lalu serta senantiasa optimis dan berpikir positif 

sebagai cara menguatkan diri, hal tersebut dapat diperoleh apabila penderita DM 

tipe-2 memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana diet yang harus 

dijalani sebagai manajemen DM.  

5.1.7 Niat 

Partisipan dalam penelitian ini cenderung melakukan diet 3J dan 

cenderung menghindari,cenderung masak sendiri, memiliki keinginan untuk 

selalu sehat dan  meniru anjuran dokter, cenderung tertib makan dan cenderung 

menghindari larangan yang dilarang.  

Ajzen (2005) berpendapat bahwa berbagai keinginan yang disebut intensi 

atau niat mewakilo fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu 

terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu terhadap 

lingkungan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang 

disebut dengan norma subyektif. Secara singkat, praktik atau perilaku menurut 
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Theory of Planned Behaviour (TPB) dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat 

dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. 

Berbagai keinginan yang dimiliki oleh partisipan merupakan suatu cara 

untuk membuat kegigihan bisa berperilaku patuh. Manusia merupakan individu 

yang unik, sehingga masing – masing perwujudan niat dari masing – masing 

individu sangat variatif, namun bersama – sama menginginkan untuk selalu 

berusaha menguatkan niat dan bisa berperilaku patuh diet.  

 

 

5.1.8  Perilaku  

Hasil temuan dari penelitian ini, partisipan menyampaikan, saat 

berperilaku patuh diet partisipan memulainya dengan berperilaku coba – coba diet 

3J (tepat jenis, tepat jumlah dan tepat jam), lalu melakukan diet 3J setelah 

pengaplikasian diet partisipan menyampaikan merasakan dampak positif setelah 

diet. 

Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Skinner 

dalam Notoatmodjo (2003) bahwa perilaku merupakan respons seseorang 

terhadap stimulus atau objek, namun dalam memberikan respons tergantung dari 

karakteristik dan faktor-faktor lain individu tersebut. Penerimaan perilaku baru 

harus didasari oleh pengetahuan sehingga perilaku tersebut bersifat tahan lama 

(long lasting). Secara teori memang perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku 

baru itu mengikuti tahap-tahap yaitu melalui proses perubahan: pengetahuan 

(knowledge)-sikap (attitude)-tindakan (practice). Sehingga individu untuk bisa 

berperilaku bisa dimulai dengan tahapan coba-coba hingga benar – benar mau 
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mengaplikasikan selamanya. Selain itu menurut Lawrence Green dalam 

Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu 

faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, nilai dan keyakinan), faktor pemungkin 

(sarana dan prasarana/fasilitas untuk terbentuknya perilaku sehat) dan faktor 

penguat (dukungan keluarga/teman/tokoh/kelompok, petugas kesehatan, jaminan 

kesehatan dan pengambil keputusan). 

Dengan demikian perilaku patuh diet dapat terbentuk karena pengaruh 

sikap, norma subyektif, kontrol perilaku individu dan niat. 

 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun waktu untuk bertemu partisipan terkadang terhambat dengan 

aktivitas partisipan yang mengasuh cucu dirumah. Keterbatasan untuk melakukan 

wawancara significant other pada Subjek yang hidup sendirian dirumah dan jauh 

dari orang terdekat. Satu orang subjek dengan kode partisipan JA12 di drop out 

karena subjek mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

1. Sikap partisipan terhadap diet berupa sikap positif yang meliputi kognisi, 

afeksi dan konasi. Sikap positif meliputi tema kognisi yakni penilaian 

partisipan terhadap diet yang meliputi keyakinan terhadap manfaat yang 

dalam menjalani diet, diet beguna sebagai obat , untuk mencegah penyakit, 

mencegah keluhan muncul, membuat berat badan yang ideal, menjadi 

lebih bertenaga, sehat dan nyaman, memiliki anggapan diet lebih mudah 

dilakukan daripada mengolah pikiran, memiliki keyakinanan bahwa 

kelebihan zat gizi tertentu dapat berdampak pada kesehatan. Afeksi 

meliputi perasaan partisipan dalam menyikapi diet dalam hal ini meliputi 

ketakutan terhadap komplikasi, ajal kematian, serangan DM berulang dan 

memiliki perasaan positif terhadap diet meliputi tubuh sehat karena sugesti 

diri sendiri, dapat membiasakan diri menjadi disiplin, tertarik dengan 

anjuran diet, puas dengan keadaan sekarang, senang dan badan menjadi 

lebih sehat dan ringan. Konasi meliputi aktivitas yang membantu 

terbentuknya perilaku patuh diet, dalam hal ini meliputi olahraga, minum 

susu khusus DM, rutin kontrol, menjauhi gula, bersifat terbuka, beribadah 

pada Tuhan, minum sari manggis, mengganti nasi dengan nasi merah dan 

idtak akan melakukan perilaku tidak patuh diet. Semakin memiliki 

kognisi, semakin merasakan afeksi dan memiliki konasi maka akan 

memperbesar kemungkinan untuk patuh diet 
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2. Norma subyektif yang dapat memengaruhi perilaku penderita DM tipe-2 

untuk mematuhi diet terdiri keyakinan normatif dan motivation to comply. 

Keyakinan normatif meliputi keyakinan partisipan terhadap norma sosial 

mengenai diet. Partisipan memiliki keyakinan tidak yakin bila makan 

semua makanan akan memperbaiki kadar gula darah dan tidak yakin 

dengan saran orang disekitar karena beda pengetahuan. Sedangkan 

motivation to comply  meliputi  dukungan dari keluarga inti, keluarga 

besar dan dari sesama penderita DM serta mendapatkan informasi diet DM 

dari tenaga kesehatan.  

3. Kontrol perilaku individu pada penelitian ini meliputi kemudahan 

partisipan dalam menjalani terapi diet. Beberapa kemudahan yang dimiliki 

partisipan agar mudah menjalani terapi diet antara lain: pikiran positif, 

puas terhadap berbagai makanan, ikhlas dan berserah pada Tuhan, 

mengabaikan godaan, disiplin, santai, berpura – pura puasa, inisiatif dan 

komitmen, antisipasi waktu, tidak mendengar celoteh orang lain dan 

menolak ajakan  

4. Niat pada penelitian ini meliputi kecenderungan partisipan menjalani diet 

3J diantaranya memiliki kecenderungan masak sendiri, keinginan untuk 

selalu sehat, ingin meniru anjuran dokter, cenderung tertib makan, 

cenderung menghindari larangan 

5. Perilaku dalam penelitian ini yakni perilaku patuh diet yang mana 

partisipan melakukan diet 3J (tepat jenis, tepat jumlah dan tepat jam) lalu 

merasakan dampak positif setelah diet 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



164 
 

 
 

6. Semakin bersikap positif dalam menyikapi diet, tetap berkeyakinan positif 

terhadap diet meskipun berbeda persepsi dengan lingkungan sosial serta 

mendapatkan banyak dukungan untuk mematuhi diet dan didukung banyak 

kemudahan yang dialami partisipan untuk berniat menjalani terapi DM 

maka semakin mempermudah partisipan berperilaku patuh diet. 

 

6.2  Saran 

1. Keluarga  

Keluarga memberikan dukungan positif dan meningkatkan pengetahuan 

tentang diet sebagai upaya empati dan peduli pada keluarga yang sedang 

menjalani terapi diet 

2. Pelayanan keperawatan  

1). Perawat di puskesmas dapat menggunakan hasil penelitian dalam 

menyusun program terkait kepatuhan diet pasien DM tipe-2 

2). Peningkatan layanan program manajemen diet DM dan meningkatkan 

kualitas dan akses pelayanan kesehatan pada semua penderita 

3. Pengambil kebijakan 

Perlu adanya monitoring dan evaluasi yang baik dari penyedia layanan 

kesehatan (Puskesmas) bagi penderita DM yang sedang menjalani terapi 

diet dan petugas kesehatan bertanggung jawab dalam program pengelolaan 

penyakit DM. 

4. Peneliti  

1). Perlu adanya kajian lebih dalam mengenai peran perawat dalam 

manajemen terapi diet pada penderita DM tipe-2 
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2).  Rekomendasi pembuatan modul untuk perawat dari hasil penelitian 

ini. 
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penelitian dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Maka dari 
itu saya *bersedia/ tidak bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 
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Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe-2 Ditinjau Dari  
Theory of Planned Behaviour 

 

Tanggal pengisian : 
 
Petunjuk pengisian : 

Mohon partisipan memberikan jawaban dengan jujur dan sesuai 
 

No.Partisipan / kode  :  

Usia Partisipan             : 

Jenis kelamin    : 

Agama                       :  

Suku     : 

Alamat                  : 

Pekerjan                     :  

Penghasilan    : 

Status     : 

Riwayat tinggal   : 

Riwayat pendidikan   : 

Riwayat kesehatan   : 

 

 

 

 

 

No.Partisipan/ kode : 

Diisi oleh peneliti 

DII  :  
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Lampiran 4 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Behavioral attitude 

1. Apa pentingnya terapi diet untuk anda? 

2. Mengapa anda merasa terapi diet itu penting? 

3. Mengapa anda memilih untuk melakukan terapi diet? 

4. Bagaimana perasaan yang anda alami dalam menjalani terapi diet? 

5. Bagaimana proses anda membuat komitmen untuk melakukan terapi diet? 

6. Kapan anda merasa ingin tidak patuh diet? 

7. Bagaimana perasaan anda saat memiliki keinginan utuk tidak patuh diet 

Subjective norm 

1. Apa pentingnya dukungan lingkungan untuk kepatuhan terapi diet yang 

anda lakukan?  

2. Bagaimana dukungan orang disekitar anda saat anda melakukan terapi 

diet? 

3. Mengapa orang disekitar mendukung/ tidak mendukung anda melakukan 

terapi diet? 

4. Bagaimana dampak budaya terhadap terapi diet yang anda lakukan? 

5. Bagaimana reaksi orang disekitar ketika mereka mengetahui anda 

melakukan terapi diet? 

6. Bagaimana pandangan orang disekitar terhadap terapi diet yang anda 

lakukan? 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEPATUHAN PENDERITA DIABETES... ELFA LAILATUL IZZA



176 
 

 
 

 

Perceived behavioural control 

1. Kesulitan apa saja yang anda alami saat melakukan terapi diet? 

2. Upaya apa yang anda lakukan saat anda menghadapi kesulitan untuk patuh 

diet? 

3. Bagaimana cara anda mengantisipasi berbagai kesulitan saat melakukan 

terapi diet? 

4. Bagaimana cara anda mencari dukungan untuk patuh diet? 

5. Kemudahan apa saja yang anda alami saat melakukan terapi diet?  

6. Bagaimana cara anda mendapatkan berbagai kemudahan tersebut? 

7. Bagaimana pengalaman suka duka anda selama anda mematuhi diet? 

Intentiom  

1. Bagaimana rencana diet yang anda rencanakan sekarang? 

2. Bagaimana rencana diet yang anda inginkan untuk kedepannya? 

Behaviour 

1. Apa yang anda rasakan ketika anda patuh diet? 

2. Mengapa anda memilih untuk patuh diet? 

3. Perubahan-perubahan apa yang terjadi selama anda mematuhi terapi diet? 

4. Apakah terapi diet memengaruhi aktivitas yang anda lakukan? 

5. Seberapa jauh terapi diet ini membawa dampak pada kesembuhan DM 

yang anda alami? 
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Lampiran 5 

Lembar Catatan Lapangan (Field Note) 

Tanggal : 

Waktu  :  

Tempat : 

Pewawancara : 

Partisipan : 

Dihadiri oleh : 

Posisi duduk : 

Situasi  : 

 

Karakter partisipan 

Partisipan yang diamati Arti dari respon 

Komunikasi non verbal yang sesuai 

dengan komunikasi verbal partisipan 

 

 

 

 

 

Komunikasi non verbal yang tidak 

sesuai dengan komunikasi partisipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Partisipan/ kode : 
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Lampiran  6 

KUESIONER SCREENING KEPATUHAN DIET PENDERITA DM TIPE-2 

  

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda terkadang/ pernah lupa mematuhi diet?   

2. Selain lupa, coba diingat-ingat lagi, apakah dalam 2 

minggu terakhir ini, terdapat hari dimana anda 

menggagalkan terapi diet sesuai yang dianjurkan dokter/ 

perawat/ ahli gizi Puskesmas? 

  

3. Jika anda merasa keadaan anda bertambah buruk/ tidak 

baik dengan terapi diet, apakah anda berhenti melakukan 

diet yang dianjurkan dokter/ perawat/ ahli gizi 

Puskesmas? 

  

4. Ketika anda bepergian/ meninggalkan rumah (seperti ada 

kondangan, traktiran, acara keluarga) apakah anda tetap 

ikut makan atau incip hidangan, meskipun diluar jadwal 

makan anda? 

  

5. Apakah anda ikut makan masakan keluarga walaupun 

bertentangan dengan diet yang dianjurkan  dokter/ 

perawat/ ahli gizi Puskesmas? 

  

6. Bila anda disuguhi hidangan makanan yang mengandung 

banyak lemak seperti  goreng-gorengan  santan dan 

makanan cepat saji, apakah anda akan mencicipinya? 

  

7. Jika anda merasa kondisi anda lebih baik, apakah anda 

pernah menghentikan/ tidak mematuhi terapi diet? 

  

8. Melaksanakan terapi diet setiap hari terkadang membuat 

orang tidak nyaman. Apakah anda pernah merasa 

terganggu dalam mematuhi rencana terapi diet anda? 

  

No.Partisipan/ kode : 

Diisi oleh peneliti 

DII  :  
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Keterangan penilaian kuisioner : 

Kuesioner ini terdiri dari 8 pertanyaan, dengan 8 pertanyaan dengan hasil jawaban 

“ya” atau “tidak”, dimana jawaban “ya” memiliki skor 0 dan jawaban “tidak” 

memiliki skor 1. Untuk menentukan tingkat kepatuhan didapatkan dari total skor 

yang dimasukkan ke dalam kategori “tinggi” (total skor 8), kategori “sedang” 

(total skor 6-7), dan kategori “rendah” (total skor <6).  
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LAMPIRAN 7 
 

SURAT KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK 
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LAMPIRAN 8 
 

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN BANTUAN FASILITAS 
PENELITIAN DARI FKP UNAIR 
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LAMPIRAN 9 
 

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN DARI BAKESBANGPOL 
PROVINSI JAWA TIMUR 
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LAMPIRAN 10 
 

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI BAKESBANGPOL 
KABUPATEN SIDOARJO 
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LAMPIRAN 10 
 

SURAT IJIN PENELITIAN DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN 
SIDOARJO  
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