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ABSTRAK 

 Diabetes Melitus (DM) adalah gangguan metabolisme bersifat kronis yang 

disebabkan karena gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi 

keduanya. Pengendalian  kadar gula darah adalah hal utama bagi penderita DM 

salah satunya dengan terapi diet/nutrisi. Terapi diet yang benar didasari dari 

pengetahuan dan sikap yang baik terhadap guna pengendalian gula darah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan 

kepatuhan diet dengan kadar gula darah pada pasien DM di Poliklinik Khusus 

Penyakit Dalam RSUP.Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

 Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional, dilaksanakan 

dari bulan Agustus 2014 – Juni 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik  

purposive sampling  yang terdiri dari 52 orang pasien DM. Data yang diambil 

meliputi aspek pengetahuan, sikap, kepatuhan diet (primer) dan kadar gula darah 

(sekunder). Pengolahan data menggunakan komputerisasi dengan Uji Chi Square. 

 Hasil analisa Univariat menunjukkan 69,2% pasien memiliki kadar gula 

darah tidak terkontrol, 59,6% pasien memiliki pengetahuan yang kurang namun 

59,6% pasien memiliki sikap positif terhadap upaya pengendalian gula darah dan 

53,8% pasien tidak patuh terhadap diet yang diberikan. Dari analisa Bivariat 

terdapat  hubungan yang bermakna antara  pengetahuan, kepatuhan diet dengan  

kadar gula darah (p<0,05), tapi untuk sikap tidak terdapat hubungan yang 

bermakna (p>0,05). 

 Saran untuk petugas kesehatan agar lebih meningkatkan pemahaman pasien 

terhadap diet DM agar kadar gula darah pasien terkendali dengan memberikan 

edukasi serta pengembangan pemberian informasi, untuk keluarga perlu 

memberikan dukungan dan motivasi agar pasien dalam menjalankan diet.  

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Kepatuhan Diet, Gula Darah. 

Daftar Bacaan : 28 ( 2001-2014) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk, 

peningkatan jumlah penderita suatu penyakit juga semakin tinggi. Salah satu 

penyakit yang mengalami peningkatan jumlah penderita yang cukup tinggi adalah 

penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit kronik menahun 

yang banyak mempengaruhi kualitas hidup serta produktifitas seseorang.  

Penyakit kronik adalah kondisi medis atau masalah kesehatan yang berkaitan 

dengan gejala-gejala penambahan usia atau kecacatan yang membutuhkan 

penatalaksanaan jangka panjang. Salah satu penyakit yang dikategorikan penyakit 

kronik adalah Diabetes Melitus (DM).
1
 

Menurut America Diabetes Association (ADA) 2010 Diabetes merupakan 

suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang 

terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya.
2 

Hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar gula darah yang tinggi dari rentang 

kadar puasa normal 80-90mg/100ml, atau rentang nonpuasa 140-160 mg/100ml 

darah.
3 

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2012 menyatakan 

lebih dari 371 juta orang di dunia menderita penyakit diabetes. Berdasarkan data 

tersebut 8,3% dari populasi di dunia telah mengidap penyakit diabetes melitus 

( International working group on the diabetic foot  (IWGDF).WHO 

memperkirakan pada tahun 2030  jumlah penderita DM akan semakin meningkat 

hingga mencapai 438 juta orang.
4 
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Indonesia menduduki peringkat ke-7 penderita DM terbanyak di dunia 

dengan jumlah 7,6 juta orang (IDF Atlas, 2012). Angka ini diperkirakan akan 

terus meningkat mencapai 21.257.000 orang pada tahun 2030. Selain itu DM 

menduduki peringkat ke-6  penyebab kematian terbesar di Indonesia (The centers 

for disease control and prevention (CDC ) 2012.
4 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun  2013 

menyatakan prevalensi DM dari 1,1 % tahun 2011 meningkat menjadi 2,4% tahun 

2013.  Prevalensi DM terendah terdapat pada  provinsi Lampung  yaitu  0,7%. 

Dan prevalensi DM tertinggi terdapat di  provinsi DI Yogyakarta yaitu 2,6%. 

Sumatra Barat termasuk kedalam  prevalensi DM terbesar, yang berada pada 

urutan ke-7 dari 33 Provinsi dengan prevalensi 1,3%.
5 

Data Departemen Kesehatan RI menyebutkan bahwa jumlah pasien rawat 

inap maupun jalan di Rumah Sakit menempati urutan pertama dari seluruh 

penyakit endokrin adalah DM. Dalam profil Kesehatan Indonesia tahun 2005, 

Diabetes Melitus berada pada urutan ke-6 dari 10 penyakit utama pada pasien 

rawat jalan di rumah sakit di Indonesia.
6 

Dari survei pendahuluan yang peneliti  lakukan di Poliklinik Khusus 

Penyakit Dalam RSUP DR.M.Djamil Padang bulan Oktober 2014, bahwa  rata-

rata pasien DM yang berkunjung dalam satu hari mencapai 72 orang,  25% 

diantaranya mengalami komplikasi dan melakukan konsul rutin ke Poliklinik 

Khusus Penyakit Dalam. Dan dari hasil wawancara peneliti kepada 5 orang 

pasien, 4 orang diantaranya mengatakan sudah memperoleh pengetahuan tentang 

DM dari ahli gizi yang bertugas. 
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Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi-

komplikasi kronik, maka untuk mencegah komplikasi yang timbul tersebut 

diperlukan pengendalian kadar gula darah yang baik.Kontrol kadar gula darah 

pasien sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan. 

Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi DM dan  

berperan penting untuk menstabilkan kadar glukosa darah penderita DM.
7 

Diet adalah salah satu upaya dalam pengelolaan DM, ada 4 pilar penting 

dalam penatalaksanaan DM yaitu edukasi, terapi medis/gizi, latihan jasmani dan 

farmakologi.
3 

Diet merupakan terapi utama, maka seharusnya setiap penderita 

mempunyai sikap positif terhadap diet yang dianjurkan agar tidak terjadi 

komplikasi dan terkendalinya kadar gula darah.
8 

Sikap penderita dipengaruhi oleh pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan 

penderita tentang penyakit  DM sangat penting karena  pengetahuan akan 

membawa penderita DM untuk menentukan sikap, berfikir dan berusaha untuk 

mengelola penyakitnya serta mengontrol gula darah.  

Pengetahuan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap makanan sehingga dapat 

mengendalikan dan mengontrol kadar gula darah.
8 

Pengetahuan itu sendiri 

merupakan dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga setiap orang yang 

akan melakukan tindakan biasanya didahului dengan tahu, selanjutnya perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat lebih baik dari pada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan.
9 

Grabber.AL,dkk (1997)  mengatakan bahwa  analisis tentang pengetahuan 

pasien dalam mengendalikan diabetes masih terbatas. 
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Menurut penelitian Ucik,dkk (2009) dalam penelitianya mengenai 

hubungan tingkat pengetahuan, asupan karbohidrat dan serat dengan kadar gula 

darah, menyimpulkan bahwa 83,99% kadar gula darah pasien  DM tidak 

terkontrol (163,17gr/dl) dengan tingkat pengetahuan rendah. 
10 

Menurut Putri (2011) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan upaya pencegahan komplikasi DM menyimpulkan bahwa 

53,7% pasien DM memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang pencegahan 

komplikasi DM, dan 52% memiliki sikap negative terhadap upaya pencegahan 

komplikasi.
11

 

Berdasarkan uraian diatas dan teori-teori yang ada, dan mengingat 4 pilar 

hal penting penatalaksanaan DM maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

“Hubungan Pengetahuan,Sikap dan Kepatuhan Diet  dengan Kadar  Gula Darah 

pada Pasien Diabetes Melitus di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP 

Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 ”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah  ada hubungan pengetahuan, sikap dan kepatuhan diet  dengan kadar 

gula darah pada pasien Diabetes Melitus di poliklinik khusus penyakit dalam 

RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Diketahuinya hubungan pengetahuan, sikap dan kepatuhan diet dengan  kadar 

gula darah pada pasien DM di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam  RSUP 

Dr.M.Djamil Padang  tahun 2015. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya distribusi frekuensi kadar gula darah pada pasien DM di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

b. Diketahuinya distribusi frekuensi  pengetahuan pada pasien DM di Poliklinik 

Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

c. Diketahuinya distribusi frekuensi sikap pada pasien DM di Poliklinik Khusus 

Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

d. Diketahuinya distribusi frekuensi kepatuhan diet pada pasien DM di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

e. Diketahuinya hubungan pengetahuan  dengan kadar gula darah pada pasien 

DM di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 

2015. 

f. Diketahuinya hubungan sikap pasien dengan kadar gula darah pada pasien 

DMdi Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 

2015. 

g. Diketahuinya hubungan kepatuhan diet  dengan kadar gula darah pada pasien 

DM di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 

2015. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, sehingga peneliti dapat lebih 

mengetahui hubungan pengetahuan,sikap dan kepatuhan diet tentang DM 

dengangula darah, sehingga dapat mengaplikasikannya terhadap pasien DM baik 

dilingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat dan menambah pengalaman 

peneliti dalam melakukan penelitian. Serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi pasien 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pasien dalam 

mengendalikan kadar gula darah. Sehingga dapat mengatasi masalah timbulnya 

penyakit komplikasi.  

3. Bagi rumah sakit 

Sebagai masukan / informasi tertutama ahli gizi ruangan khususnya mengenai 

penanganan pasien Diabetes Melitus, dalam hal memberikan asuhan gizi serta 

memberikan edukasi kesehatan gizi dalam upaya melakukan pengendalian kadar 

gula darah pasien. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini adalah mengenai hubungan pengetahuan, sikap 

tentang  DM dan kepatuhan diet dengan gula darah pada penderita DM di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Teori  

1. Diabetes Melitus  

a. Definisi  

Diabetes Melitus (DM) merupakan kelainan metabolik dengan etiologi 

multifaktor. Penyakit ini ditandai oleh hiperglikemia kronis dan memengaruhi 

metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Patofisiologi DM berpusat pada 

gangguan sekresi insulin atau gangguan kerja insulin. Penyandang DM akan 

ditemukan dengan berbagai gejala seperti poliuria, polidipsia, dan polfifagia 

dengan penurunan berat badan. Hiperglikemia dapat tidak terdeteksi karena 

penyakit DM tidak menimbulkan gejala dan menyebabkan kerusakan vaskular 

sebelum penyakit ini terdeteksi.
12 

Menurut America Diabetes Assosiation (ADA) tahun 2010, Diabetes 

Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

kedua-duanya.
3 

Menurut Asdie (2000) Diabetes Melitus merupakan kelompok kelainan 

metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemik kronik akibat defisiensi 

insulin relative maupun absolute.
13 

b. Klasifikasi 

Menurut WHO (1994) Penyakit DM terdiri dari lima tipe utama, yaitu DM 

tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, DM gestasional, dan DM malnutrisi.
14 
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1) DM tipe 1 

DM tipe 1 dikenal juga sebagai Juvenil diabetes. Nama lain dari DM tipe 1 

adalah insulin-dependent diabetes (IDDM), yaitu diabetes yang bergantung pada 

insulin.DM tipe 1 penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada pankreas, 

dimana pankreas tidak tidak mampu memproduksi insulin dengan optimal. 

Ketidakoptimalnya fungsi pankreas disebabkan oleh hancurnya sel beta dalam 

pankreas yang berperan memproduksi hormon insulin. Penyebab kerusakan dan 

hancurnya sel beta sering terjadi pada reaksi autoimun, yaitu sistem kekebalan 

tubuh yang salah mengenali sel beta sebagai benda asing. Reaksi autoimunitas 

tersebut dapat dipicu oleh adanya infeksi pada tubuh.
1 

2) DM tipe 2 

DM Tipe 2 disebut juga sebagai noninsulin-dependent diabetes (NIDDM), 

yaitu DM yang tidak bergantung pada insulin. Disebabkan karena sel-sel tubuh 

tidak menggunakan insulin sebagai sumber energi atau sel-sel tubuh tidak 

merespon insulin yang dilepaskan pankreas, atau disebut juga dengan resistensi 

insulin.
1
 

3) DM gestasional 

DM gestasional adalah diabetes yang disebakan oleh kondisi kehamilan. 

Dimana pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup untuk mengontrol 

gula darah pada tingkat yang aman bagi ibu dan janin.
1
 

4) DM tipe lain  

DM jenis ini disebut DM sekunder atau DM tipe lain. Dimana DM yang 

disebabkan penyakit pankreas yang merusak sel beta, sindrom hormonal, dan 

obat-obatan yang mengganggu insulin.
14 
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5) DM malnutrisi  

DM tipe ini diusulkan WHO karena kasusnya banyak sekali ditemukan di 

Negara-negara sedang berkembang, terutama diwilayah tropis. DM malnutrisi 

biasanya menampakkan gejala pada usia muda, antara 10-40 tahun (lazimnya 

dibawah 30 tahun). Kriteria DM klinis DM ini akibat kekurangan protein.
14 

c. Etiologi 

Berdasarkan etiologi DM diklasifikasiakan menjadi 4 jenis, yaitu:
2
 

1) DM tipe 1 

DM tipe 1 ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas. Penyebabnya  

yaitu kombinasi faktor genetik, imunologi dan lingkungan yang diperkirakan 

dapat menimbulkan destruksi sel beta. Faktor imunologi disebabkan karena 

adanya respon autoimun, respon ini merupakan respon abnormal dimana antibodi 

mengenali sel beta sebagai benda asing. Sementara itu faktor lingkungan 

diperkirakan timbul akibat destruksi otoimun sel-sel beta pulau langerhans, 

dimana karena adanya infeksi virus atau toksin tertentu.
15 

2) DM tipe 2 

DM tipe 2 dikenal dengan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. 

Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi dan sekresi insulin masih 

belum diketahui. Faktor genetik diperkirakan memegang peranan dalam proses 

terjadinya resistensi insulin. Selain itu terdapat pula faktor-faktor resiko tertentu 

yang berhubungan dengan proses terjadinya DM tipe2, yaitu usia, (resistensi 

insulin cenderung meningkat pada usia diatas 65 tahun),  riwayat keluarga, 

obesitas dan gaya hidup.
16 
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3) DM gestasional   

DM gestasional ditandai dengan ketidakmampuan menghasilkan insulin 

untuk mengontrol gula darah, hal ini biasa disebabkan karena pola makan yang 

salah, gaya hidup yang tidak sehat dan pemeriksaan diri untuk mengontrol gula 

darah yang tidak diperhatikan.
1 

4) DM tipe lain 

DM tipe ini berhubungan dengan keadaaan atau sindrom tertentu 

hiperglikemik karena penyakit lain seperti pankreas, hormonal, bahan kimia, 

endokrinopati, kelainan reseptor insulin atau sindrom genetik tertentu.
2 

d. Manifestasi klinis  

Beberapa gejala dan keluhan yang perlu diketahui bagi penderita DM yaitu 

gejala awal, gejala akut dan gejala kronis. 

Gejala awal yaitu : 

1) Poliuria, adalah seringnya buang air kecil terutama pada malam hari dengan 

volume banyak. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kadar gula darah yang 

tidak bisa ditoleransi oleh ginjal dan agar urin yang dikeluarkan tak terlalu 

pekat, ginjal harus menarik banyak cairan dari dalam tubuh. 

2) Polidipsia, adalah peningkatan rasa haus yang disebabkan dari kondisi 

sebelumnya yaitu poliuria yang menyebabkan dehidrasi ekstrasel sehingga 

penderita akan minum terus menerus untuk mengobati rasa hausnya. 

3) Polifagia, adalah seringnya merasa lapar yang luar biasa. Hal ini disebabkan 

karena gula darah yang tidak bisa masuk kedalam sel,dimana sel-sel tubuh 

tidak dapat menyerap glukosa akibatnya tubuh secara keseluruhan kekurangan 

energi dan lemas sehingga sel-sel akan mengirim sinyal lapar ke otak untuk 
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menggerakkan penderita makan terus menerus. Pada fase ini penderita 

menunjukan berat badan yang terus naik atau bertambah gemuk.  

Gejala tahap akut : 

1) Cepat mengalami kelelahan dan lemas tanpa sebab yang jelas. 

2) Air kencing dikerumuni semut karena rasanya yang manis. 

3) Penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Dalam hitungan 

2-4 minggu bisa turun 5-10 kg. 

Gejala kronik : 

1) Rasa kesemutan pada jari tangan dan kaki, karena sirkulasi darah terhambat 

atau tidak lancar. 

2) Terasa panas di kulit, juga terasa sakit seperti tertusuk-tusuk, kulit terasa 

tebal. 

3) Sering terjadi kram. 

4) Gejala gangguan kulit seperti badan gatal-gatal, kulit merah, dan menipis. 

5) Sering merasa lelah dan mengantuk tanpa sebab yang jelas. 

6) Gangguan penglihatan, mulut dan gigi.  

7) Jika terjadi luka, sulit untuk disembuhkan karena terhambatnya suplai darah 

akibat menyempitnya pembuluh darah. 

8) Jika tes urin dan darah, menunjukan nilai kadar gula darah yang tinggi.
1
 

e. Penyakit penyulit /komplikasi  

1) Penyulit Akut  

a) Ketoasidosis diabetic (KAD) 

Merupakan komplikasi akut diabetes yang ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah yang tinggi (300-600mg/dL) disertai dengan adanya tanda dan 
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gejala asidosis dan plasma keton (+) kuat. KAD disebabkan oleh tidak adanya 

insulin atau tidak cukupnya jumlah insulin nyata.
3 

b) Status Hiperglikemi Hiperolsmolar (SHH) 

Pada keadaaan ini terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi (600-

1200mg/dL), tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma sangat 

meningkat (330-320 mOs/mL), plasma keton (+/-) , anion gap normal sedikit 

meningkat.
3 

c) Hipoglikemia  

Hipoglikemia ditandai dengan penurunan kadar glukosa darah <60 mg/dL. 

Terjadi akibat pemberian insulin atau preparat oral berlebihan, konsumsi yang 

terlalu sedikit atau aktifitas fisik yang berat.
16 

2) Penyulit Kronik 

a) Makrovaskuler 

Makrovaskuler yaitu perubahan aterosklorotik dalam pembuluh darah besar. 

Penyakit yang sering ditimbulkan pada makrovaskuler yaitu : 

(1) Penyakit arteri koroner, menyebabkan peningkatan insiden miokard infark 

pada penderita DM. 

(2) Penyakit vaskuler perifer, merupakan penyebab utama meningkatnya 

insiden gangren dan amputasi pada penderita DM. 

(3) Penyakit serebrovaskuler, menimbulkan serangan iskemia dan stroke.
16

 

b) Mikrovaskuler  

Mikrovaskuler ditandai dengan penebalan membran basalis pembuluh 

kapiler.  
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Penyakit yang ditimbulkan oleh mikrovaskuler yaitu : 

(1) Retinopati diabetik, disebabkan perubahan-perubahan pada pembuluh 

darah kecil  pada retina mata. 

(2) Nefropati diabetik. 

(3) Neuropati.
16

 

f. Penatalaksanaan  

Tujuan penatalaksaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup 

penyandang diabetes. Menurut Konsensus Nasional ada 4 pilar utama dalam 

pengelolaan DM, yaitu 
3
: 

1) Edukasi 

Edukasi merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan motivasi pasien  

yang komprehensif dalam  pencapaian perubahan perilaku. Tujuan perubahan 

perilaku adalah agar penyandang diabetes dapat menjalani pola hidup sehat. 

Edukasi dapat dilakukan secara individual dengan pendekatan berdasarkan 

penyelesaian masalah.
3 

2)  Terapi nutrisi medis  

Tujuan terapi nutrisi medis adalah : 

a)  Untuk mencapai outcome yang optimal dan mempertahankannya. Outcome 

metabolik yang optimal meliputi kadar glukosa yang normal, profil lipid yang 

menguntungkan, dan tingkat tekanan darah yang dapat diterima untuk 

mengurangi resiko penyakit ada pembuluh darah makro dan mikro. 

b) Untuk mencegah dan mengatasi komplikasi DM yang kronis dengan mengubah 

asupan nutrient dan pola hidup agar selaras bagi pencegahan serta penanganan 

obesitas, dislipidemia, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dan nefropati.  
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c) Untuk memperbaiki kesehatan melalui pemilihan makanan yang sehat dan 

aktivitas fisik.
12

 

3) Latihan  jasmani (Olahraga) 

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

selama kurang lebih 30 menit), merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

DM. Latihan jasmani untuk menjaga kebugaran dan dapat menurunkan berat 

badan dan sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa 

darah.
3 

4) Farmakologis  

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral (OHO)  

dan bentuk suntikan.
3 

OHO diperlukan dalam pengobatan DM tipe2 jika intervensi gaya hidup 

dengan diet, dan latihan fisik tidak cukup untuk mengendalikan hiperglikemia.  

Kombinasi insulin dengan OHO membantu mencapai kontrol kadar glikemia pada 

pasien-pasien yang menunjukan respon yang tidak optimal terhadap pemberian 

OHO semata.
12 
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2. Gula Darah 

a. Kadar gula darah 

Gula darah atau dikenal dengan glukosa darah merupakan unsur nutrient 

utama yang langsung digunakan untuk metabolisme sel.
17 

Glukosa dalam tubuh 

berfungsi sebagai sumber energi atau kalori. Glukosa dalam darah berasal dari 

penyerapan usus dari makanan yang mengandung karbohidrat dan sebagian dari 

pemecahan simpanan energi dalam jaringan (glikogen). 

Pengaturan kadar glukosa darah pada keadaan normal glukosa 

dipertahankan antara 70-110mg/dl. Selama periode puasa pankreas secara terus 

menerus mensekresi insulin dalam jumlah sedikit, sementara glukagon dilepaskan 

ketika kadar glukosa menurun menstimulasi hati untuk melepaskan cadangan 

glukosanya. Sehingga insulin dan glukagon bersama-sama berperan dalam 

mempertahankan kadar glukosa darah. Setelah 8-12 jam tanpa makanan, hati akan 

memecah glikogen dari non karbohidrat, termasuk asam amino menjadi glukosa, 

yang kemudian dimanfaatkan sel untuk metabolisme dan energi sel.
17 

Penderita diabetes identik dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, 

untuk itu perlunya dilakukan pengendalian glukosa darah. Pengendalian kadar 

glukosa darah yang baik dan optimal untuk mencegah terjadinya komplikasi 

kronik. Menurut Soewondo(2002) DM yang terkendali baik, tidak hanya kadar 

glukosa darahnya saja yang baik, tetapi meliputi pula status gizi, tekanan darah, 

kadar lipid maupun HbA1C.
13 

Diabetes terkendali baik, apabila kadar glukosa darah mencapai kadar 

yang diharapkan,serta kadar lipid dan A1C juga mencapai kadar yang diharapkan. 

Demikian pula status gizi dan tekanan darah.
3 
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Tabel 1 

Kriteria Pengendalian DM 

 

No Kriteria Baik  Sedang  Buruk  

1 GDP (mg/dl) 80-109 110-125 ≥126 

2 2 JPP (mg/dl) 110-144 145-179 ≥180 

3 A1C (%) <6,5 6,5-8 >8 

4 Kol.Total (mg/dl) <200 200-239 ≥240 

5 LDL (mg/dl) <100 100-129 ≥130 

6 HDL (mg/dl) <45   

7 TG (mg/dl) <150 150-199 ≥200 

8 IMT (kg/m
2
) 18,5-22,9 23-25 >25 

9 TD <130/80 130-140 / 80-90 >140/90 

Sumber: Perkeni.2011 

b. Pemeriksaan kadar gula darah  

Untuk menegakkan  diagnosis pada penderita DM diperlukan pemeriksaan 

gula darah, dalam pemeriksaan kadar gula darah dikenal beberapa jenis 

pemeriksaan yaitu : 

1) Pemeriksan gula darah sewaktu (GDS)  

Dilakukan setiap waktu  pada pasien dalam  keadaan tanpa  puasa, yang 

diukur menggunakan spesimen plasma vena dan darah kapiler, kriteria dari 

pemeriksaan  GDS dikategorikan DM  apabila ≥ 200mg/dL.
3 

2) Pemeriksaan gula darah puasa (GDP)  

Pada pemeriksaan ini pasien harus puasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. 

Adapun spesimen pemeriksaan berupa plasma vena dan darah kapiler. Kriteria 

dari pemeriksaan GDP dikategorikan DM apabila ≥126 mg/dL pada pengukuran 
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plasma vena atau  ≥ 100mg/dL pada pengukuran darah kapiler. Pemeriksaan ini 

bermanfaat untuk memantau pengendalian gula darah pada penderita DM.
3 

3) Pemeriksaan glukosa tes toleransi glukosa oral (TTGO) 

Tes  toleransi glukosa oral merupakan pemeriksaan yang lebih sensitive 

dari pada tes toleransi intravena dengan beban 75 gr glukosa. TTGO dilakukan 

dengan pemberian larutan karbohidrat  sederhana.TTGO sulit untuk dilakukan 

berulang-ulang dan dalam praktek sangat jarang dilakukan karena membutuhkan 

persiapan khusus.
3 

4) Pemeriksaan gula darah kurva harian 

Pemeriksaan kosentrasi gula darah kurva harian dilakukan pada 

pemantauan pengendalian DM yang berkaitan dengan obat-obat hipoglikemi yang 

diberikan. Menurut Darwis Yulizar (2005), biasanya pemeriksaan dilakukan 3-4 

kali dalam sehari, sebelum makan sore dan sebelum makan malam. Kekerapan 

melakukan pemeriksaan ini tergantung berat dan sifat diabetes serta jenis obat.
13 

5) Pemeriksaan HbA1C  

Pemeriksaan hemoglobin terglikasi (HbA1c) yang disebut 

glikohemoglobin atau disingkat A1C merupakan cara yang digunakan untuk 

menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu sebelumnya. Tes ini tidak dapat 

digunakan untuk menilai hasil pengobatan jangka pendek. Pemeriksaan A1C 

dianjurkan dilakukan setiap 3 bulan , minimal 2 kali dalam setahun.
3 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Gula darah 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindera manusia yakni,indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan merupakan unsur  penting untuk terbentuknya sikap dan 

tindakan seseorang.
9
 

Pengetahuan didasarkan pada : 

1) Pengetahuan tentang sakit dan penyakit yang meliputi, penyebab, gejala, cara 

pengobatan, dan pencegahan penyakit. 

2) Pengetahuan tentang cara pemeliharaan, pengendalian kesehatan dan hidup 

sehat yang meliputi, pola makan sehat, penyakit penyulit, latihan jasmani, dan 

sebagainya.
9
 

3) Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri, tanda dan gejala 

serta cara mengatasinya harus diberikan kepada pasien. Pemantauan kadar 

glukosa darah dapat dilakukan secara mandiri, setelah mendapat pelatihan 

khusus.
3
 

Pengetahuan terdiri dari 6 tingkatan : 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu yang telah dipelajari  

sebelumnya, mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. 
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2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai sesuatu untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui akan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar, seperti menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya. 

3) Aplikasi (application ) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Disini diartikan 

sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan 

sebagainya. 

4) Analisa (analysisis) 

Analisa diartikan sebagai kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

sesuatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur 

organisasi masih dalam ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintetis (synthesis) 

Sintetis diartikan suatu kemampuan untuk melakukan atau 

menghubungkan bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan 

kata lain adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi diartikan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu 

materi atau objek yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang ada. Misalnya 

membandingakan, menafsirkan dan sebagainya.
9
 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur.
9 
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b. Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.
9 

Menurut Newcomb ahli psikologis sosial, sikap merupakan kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau 

tingkah laku yang terbuka.
9 

Sikap terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu : 

1) Menerima (receiving ) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2) Merespon (responding) 

Merespon diartikan memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, 

dan menyeleseikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.  

3) Menghargai (valuing) 

Menghargai diartikan mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala yang telah dipilihnya dengan segalal resiko 

merupakan sikap yang paling tinggi.  
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Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden 

terhadap suatu objek.
9 

Sikap didasarkan pada : 

1) Sikap terhadap sakit dan penyakit, yaitu  bagaimana penilaian atau pendapat 

sesorang terhadap gejala atau tanda penyakit, penyebab, penularan, dan 

pencegahan. 

2) Sikap cara pemeliharaan dan cara hidup sehat, adalah penilaian atau pendapat 

seseorang terhadap memelihara dan cara-cara (berperilaku) hidup sehat.
9
 

c. Kepatuhan diet  

Menurut Rowley (1999) Kepatuhan atau yang dikenal dengan “adherency” 

adalah tindakan nyata untuk mengikuti aturan atau prosedur dalam upaya 

perubahan sikap dan perilaku individu.
18

Menurut Niven (2002) Kepatuhan adalah 

sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 

professional kesehatan.
19

 

Kepatuhan diet merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

penatalaksaan penyakit DM. Hal tersebut dikarenakan perencanaan makan 

merupakan salah satu dari 4 pilar utama dalam pengelolaan DM.
3
 

Menurut Ellis (2010) Kepatuhan diet merupakan masalah besar yang 

terjadi  pada penderita DM.
18

 Hal ini didukung oleh Tovar (2007) yang 

mengatakan bahwa diet merupakan kebiasaan yang paling sulitdiubah dan paling 

rendah tingkat keptuhannya dalam manajemen diri seorang penderita DM.
18 

Penatalaksaan diet DM meliputi tiga hal utama yang harus dilaksanakan 

oleh penderita  DM, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan.
3 
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1) Jumlah makanan 

Pada umumnya, pengaturan jumlah makanan dibuat berdasarkan tinggi 

badan, berat badan, jenis aktifitas, dan juga umur. Berdasarkan hal ini, akan 

dihitung dan ditentukan jumlah kalori untuk masing-masing penderita.
20

Jumlah 

bahan makanan sehari untuk standar diet diabetes melitus dinyatakan dalam 

satuan penukar (II).
21 

Tabel 2 

Jumlah Bahan Makanan Sehari Menurut Standar Diet DM 

 

Gol. Bahan 

Makanan 

 

Standar Diet  

1100 

kkal 

1300 

kkal 

1500 

kkal 

1700 

kkal 

1900 

kkal 

2100 

kkal 

2300 

kkal 

2500 

kkal 

Nasi/penukar 2
1/2 

3 4 5 5
1/2 

6 7 7
1/2 

Ikan/penukar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Daging/penukar 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tempe/penukar 2 2 2
1/2 

2
1/2

 3 3 3 5 

Sayuran/penukarA S S S S S S S S 

Sayuran/penukarB 2 2 2 2 2 2 2 2 

Buah/penukar 4 4 4 4 4 4 4 4 

Susu/penukar - - - - - - 1 1 

Minyak/penukar 3 4 4 4 6 7 7 7 

Sumber : Almatsier.2013 
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Keterangan : 

- 1 penukar nasi = 100gr (3/4gls) - 1 penukar sayuran= 100gr (1gls) 

- 1 penukardaging= 35gr (1ptg sdg) - 1 penukar susu  = 20 gr (4sdm) 

- 1 penukar ikan  = 40 gr (1ptg sdg) - 1 penukar minyak   = 5gr (1sdt) 

- 1 penukar tahu  = 50gr (1ptg sdg) - 1 penukar buah = setara dengan 

1 bh        pepaya ptg bsr (110gr - 1 penukar tempe = 50gr (2ptg sdg)  

2) Jenis makanan 

Penderita diabetes melitus harus mengetahui dan memahami jenis 

makanan apa yang boleh dimakan secara bebas, makanan yang mana harus 

diabatasi.
20

 

Tabel 3 

Jenis bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita DM 

 

No Jenis Bahan Makanan Sumber Bahan Makanan  

1 Karbohidrat Kompleks  Nasi, roti, mie, kentang, 

singkong dan sagu. 

2 Protein rendah lemak Ikan, ayam tanpa kulit, susu 

skim, tahu, tempe, kacang-

kacangan. 

3 Lemak (dalam jumlah terbatas) Makanan yang diolah 

dengan cara dipanggang, 

dikukus, direbus, dan 

dibakar. 

Sumber : Almatsier.2013 
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Tabel 4 

Jenis bahan makanan yang harus dihindari/dibatasi bagi 

penderita DM 

 

No  Jenis Makanan Sumber Makanan 

1 Banyak Gula Gula pasir, gula jawa,sirup, jelli, buah 

yang diawetkan, susu kental manis, 

minuman botol ringan, dodol, tarcis 

dan es cream. 

2 Banyak Lemak Cake, makan siap saji, goreng-

gorengan. 

3 Banyak Natrium Ikan asin, telur asin, makanan 

diawetkan 

Sumber: Almatsier.2013 

 

3) Jadwal makan 

Jadwal makan adalah waktu makan yang tetap yaitu makan pagi, siang dan 

malam pada pukul 7.00-8.00, 12.00-13.00, dan 17.00-18.00, serta selingan pada 

pukul 10.30-11.00 dan 15.30-16.00. Penjadwalam dilakukan dengan disiplin 

waktu agar dapat membantu pankreas mengeluarkan insulin secara rutin. 

Pada dasarnya diet pada DM diberikan dengan 3 kali makan pokok, 2-3 

kali makan selingan dengan interval waktu 3 jam.  

Lawrence Green menyatakan  bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi 

oleh 3 faktor yaitu  : 

a) Faktor predisposisi mencakup aspek pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, 

praktek dan kebiasaan. 

b) Faktor pendukung mencakup potensi sumber daya masyarakat, 

keterjangkauan dan tersedianya fasilitas kesehatan. 

c) Faktor penguat mencakup sikap dan perilaku petugas kesehatan, dukungan 

teman, keluarga dan bantuan masyarakat.
22
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varialel Independen 

 

Variabel Dependen 

Pengetahuan  

Sikap  
Kadar Gula Darah 

Kepatuhan Diet 

Penatalaksanaan DM: 

1. Edukasi  

2. Terapi Gizi 

3. Aktifitas Fisik 

4. Obat-obatan 

Diabetes Melitus 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

terkendalinya kadar gula darah 

: 

- Pendidikan  

- Pekerjaan  

- Pengetahuan  

- Sikap  

- Kadekatan terhadap sumber 

informasi 

- Asupan makanan/kepatuhan diet. 

- Jumlah aktifitas fisik 

- Asupan obat 

- Penyakit stres 

Terkendalinya kadar 

gula darah 
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D. Definisi Operasional 

No Variable Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Kadar Gula 

Darah  

Kosentrasi gula darah responden 

dalam keadaan puasa yang 

dinyatakan dalam satuan mg/dl. 

Dilihat dari 

medical record 

responden. 

Glucometer Kadar gula darah responden 

dikategorikan : 

- Tidak terkontrol (jika 

nilai GDP ≥126 mg/dL) 

- Terkontrol (jika nilai 

GDP <126mg/dL) 

Ordinal  

2 Pengetahuan  Hal-hal yang diketahui atau 

dipahami responden tentang DM 

dalam mengendalikan kadar gula 

darah. 

Wawancara  Kuesioner  Pengetatahuan dikategorikan: 

- Baik jika ≥60% skor 

maksimal. 

- Kurang <60% skor 

maksimal.
23

 

Ordinal  

3 Sikap Respon atau reaksi responden 

yang terkait dengan upaya 

pengendalian kadar gula darah. 

Wawancara Kuesioner  Sikap responden 

dikategorikan : 

- Positif jika  ≥ nilai 

tengah. 

- Negatif < nilai tengah. 

Ordinal  
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4 Kepatuhan 

diet. 

Perilaku meyakini dan 

menjalankan rekomendasi diet 

DM yang diberikan petugas 

kesehatan dalam hal : 

- Jumlah, yaitu  porsi makanan 

yang dikonsumsi penderita 

DM. 

- Jenis, yaitu macam makanan 

yang diperbolehkan untuk 

dikonsumsi penderita DM. 

- Jadwal, yaitu waktu makan 

yg tetap bagi penderita DM 

yaitu 3x makanan pokok 2-3x 

selingan.  

Wawancara  Jumlah dan 

jenis  makan 

(SQ FFQ), 

jadwal makan 

(kuesioner) 

Kepatuhan dikategorikan : 

- Patuh jika = 3J 

- Tidak patuh  jika < 3J 

Patuh berarti jika memenuhi 

syarat 3J : 

- Jumlah energi sekitar ±10% 

kebutuhan.  

- Jenis sesuai dengan yang 

dianjurkan, dibatasi dan 

dihindari.  

- Jadwal sesuai dengan yang 

telah ditetapkan yaitu 80-

100%  menepati jadwal. 

 

Ordinal  
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E. Hipotesa 

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kadar gula darah pada pasien 

DM di RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

2. Ada hubungan antara sikap dengan kadar gula darah pada pasien DM di 

RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 

3. Ada hubungan antara kepatuhan diet dengan kadar gula darah pada pasien 

DM di RSUP Dr.M.Djamil Padang tahun 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional. Variabel 

independen adalah pengetahuan, sikap dan kepatuhan diet pasien. Variabel 

dependen adalah kadar gula darah. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan  pada pasien DM yang berobat di Instalasi 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang. Waktu penelitian 

dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 – Juni 2015. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti.
9 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien DM yang sedang menjalani 

pengobatan dalam di Instalasi  Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP 

Dr.M.Djamil Padang tahun 2014. 

2. Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi.
9
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria 

berikut : 

a) Kesadaran Baik 
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b) Pasien yang sudah pernah mendapat konseling gizi. 

c) Pasien DM yang melakukan pemeriksaan GDP pada saat pengumpulan data. 

d) Mengkonsumsi golongan obat yang sama (Sulfonilurea dan Metformin) 

e) Bersedia untuk dijadikan responden atau sampel penelitian. 

f) Ada dilokasi penelitian pada saat pengumpulan data. 

Pengambilan sampel dihitung dengan menggunakan rumus infinit : 

 

𝑛 =  
(𝑍1  −  𝑎 2 )2𝑥 𝑃(1 − 𝑝)

𝑑2
 

𝑛 =  
(1,96 )2𝑥 0,8399(1 − 0,8399)

0,12
 

𝑛 =  
3,84𝑥 0,8399 − 0,1601

0,01
 

𝑛 = 51,63 

n  =52 org 

 

Keterangan : 

n   =Besar sampel 

𝑍1  −  𝑎 2 )2 =Nilai kurva normal pada tingkat kepercayaan (95%-1,96) 

P  =Poporsi gula darah yang tidak terkontrol (83,99%) 

d =Tingkat ketepatan yang diinginkan/penyimpangan terhadap 

populasi (10%) 

Dari perhitungan di dapat jumlah sampel yaitu 52 orang. Pengambilan sampel 

pada  penelitian ini menggunakan Non Random Sampling  dengan teknik 

Purposive Sampling. 
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D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data primer 

Dalam penelitian ini data primer adalah data tentang pengetahuan, sikap 

dan kepatuhan diet  yang dilakukan menggunakan format kuesioner dan SQ FFQ. 

2. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang prevalensi kejadian 

DM di RSUP Dr.M.Djamil Padang  yang dilihat  dari rekam medis meliputi 

kejadian DM pada pasien Rawat Jalan di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam dan 

kadar  gula darah puasa pasien (dari hasil laboratorium). 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa langkah yang harus 

ditempuh, diantaranya : 

1. Editing  

Editing adalah melakukan pengecekan data kuesioner untuk melihat 

apakah jawaban yang ada dalam kuesioner telah lengkap relevan dan konsistensi. 

2. Coding (Pengkodean)  

Coding yaitu tahap pemberian kode-kode tertentu. dimana bertujuan untuk 

mempermudah pada saat analisis dan mempercepat pemasukan data. 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kesimpulan data pengetahuan, sikap, 

kepatuhan diet, dan kadar gula darah akan diinterpretasikan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a) Kepatuhan diet berdasarkan jadwal makan 
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Kepatuhan diet berdasarkan jadwal makan diukur menggunakan kuesioner  

jadwal makan responden. Responden dikatakan patuh apabila frekuensi 

makan responden 80-100% sesuai dengan jadwal yang dianjurkan ahli gizi  

yaitu 3 kali makan pokok pada pukul 07.00-8.00,12.00-13.00 dan 17.00-18.00 

kemudian 2-3 kali makan selingan ada pukul 10.00-11.00, 15.30 -16.00. 

Pemberian kode pada kepatuhan diet berdasarkan jadwal makan adalah : 

1 = Patuh  

2  = Tidak Patuh  

b) Kepatuhan diet berdasarkan jenis makanan 

Kepatuhan diet berdasarkan jenis makan diukur menggunakan format SQ 

FFQ. Responden dikatakan patuh apabila jenis makanan yang dikonsumsi 

responden sesuai dengan jenis yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari. 

Pemberian kode pada kepatuhan diet berdasarkan jenis makan adalah : 

1 = Patuh  

2  = Tidak Patuh  

c) Kepatuhan diet berdasarkan jumlah makan 

Kepatuhan diet berdasarkan jumlah makan diukur menggunakan SQ FF. 

Responden dikatakan patuh apabila jumlah makanan (energi) yang 

dikonsumsi responden sesuai dengan jumlah yang dianjurkan ahli gizi dan 

±10% dari kebutuhan. Pemberian kode pada kepatuhan diet berdasarkan jenis 

makan adalah : 

1 = Patuh  

2  = Tidak Patuh  
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d) Pengetahuan pasien  

Pengetahuan responden disimpulkan dengan melihat persentase jawaban 

responden dari kuesioner dengan menghitung skor maksimal yaitu 50 skor. 

Adapun pemberian kode pada pengetahuan adalah : 

1= Baik 

2= Kurang 

e) Sikap responden  

Sikap responden disimpulkan dengan melihat skor nilai tengah dengan 

menggunakan skala linkert, yaitu :
 

Pernyataan 

Nilai 

Sangat 

Setuju (SS) 

Setuju  

(S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Tidak Sangat 

Setuju (TST) 

Positif  4 3 2 1 

Negatif  1 2 3 4 

 

Setelah dijumlahkan skor dari masing-masing  responden maka dikategorikan 

dalam  kategori :
 

1= Positif 

2= Negatif 

f) Kadar gula darah 

Kadar gula darah disimpulkan dengan melihat  hasil medical record pasien 

pada rekam medik. Adapun pemberian kode pada hasil kadar gula darah 

puasa adalah : 

1=  Terkontrol 

2= TidakTerkontrol 
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3. Entry  

Entry adalah memasukan data variabel yang diteliti ke komputer untuk 

diolah. 

4. Cleaning  

Clening yaitu pembersihan data yang dilakukan untuk mempertimbangkan 

data yang tidak sesuai dengan jawaban yang tersedia dalam kuesioner, dimana 

data  yang telah  dimasukkan kedalam mastertabel dicek kembali dan  hasilnya 

tidak ditemukan kesalahan dalam entry data. 

5. Sorting  

Sorting adalah mensorting dengan memilih atau mengelompokan data 

menurut jenis yang dikehendaki (klasifikasi data). 

 

F. Analisa Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan data serta menyusun hasil 

penelitian yang akan dilaporkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi 

frekuensi setiap variabel penelitian. Dimana variabel independen adalah 

pengetahuan, sikap dan kepatuhan diet pasien, dan variabel dependennya adalah 

kadar gula darah pada pasien DM. 

2. Analisis bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

dependen dengan independen. Pengolahan dilakukan secara komputerisasi dengan 
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uji chi squre, untuk melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan 

kepatuhan diet dengan kadar gula darah pada pasien DM. Untuk melihat 

hubungan variabel tersebut secara statistik, digunakan derajad kepercayan 95% 

(α=0,05). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran umum RSUP Dr.M.Djamil Padang 

RSUP Dr.M. Djamil Padang didirikan pada tahun 1953.  RSUP 

Dr.M.Djamil padang adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di 

kota Padang provinsi Sumatra Barat. RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah salah 

satu unit departemen kesehatan RI yang berada dibawah Direktur Jendral 

Pelayanan Medis. Sejak Januari 2002 RSUP Dr.M.Djamil Padang berubah 

status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) yang mempunyai fungsi ganda 

yaitu fungsi pelayanan kesehatan yang disatu pihak secara fungsional dikelola 

departemen kesehatan dengan tanggung jawab menyediakan sarana dan 

tenaga para medis dan dilain pihak berfungsi sebagai tempat pendidikan, 

penelitian serta pusat rujukan untuk wilayah Sumatra bagian tengah. 

RSUP Dr.M.Djamil Padang memiliki berbagai Poliklinik Ruang Rawat 

Jalan, salah satunya poliklinik khusus penyakit dalam. Penelitian 

dilaksanakan di Poliklinik khusus penyakit dalam pada bulan Oktober 2014 

sampai Juni 2015. 

2. Gambaran umum responden  

Sampel penelitian adalah pasien rawat jalan yang berobat di poliklinik 

khusus penyakit dalam yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 52 orang.  

a. Umur 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori  umur pasien pada tabel 5. 
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Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur di Poliklinik Khusus 

RSUP.Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Umur 
Jumlah 

N % 

30-49 thn 5 9,6 

50-64 thn 31 59,6 

>65 thn 16 30,8 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui  bahwa pasien Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang lebih dari 

separuh  berumur 50 – 64 tahun (59,6%). Penelitian sebelumnya Sri 

Trisnawati (2013), mengungkapkan 61,4% pasien DM berumur lebih dari 50 

tahun.
25 

Salah satu faktor risiko terjadinya DM adalah usia > 40 tahun, karena 

pada usia ini umumnya manusia mengalami penurunan fungsi fisiologis 

dengan cepat, sehingga terjadi defisiensi sekresi insulin karena gangguan 

pada sel beta prankreas dan resistensi insulin.
24

 

b. Jenis kelamin  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori jenis kelamin pasien pada tabel 6. 
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Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin di Poliklinik 

Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Jenis Kelamin 
Jumlah 

N % 

Laki-laki 27 51,9 

Perempuan 25 48,1 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa pasien Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang  lebih dari 

separuh berjenis kelamin laki-laki (51,9%). 

c. Tingkat pendidikan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori tingkat pendidikan pasien pada tabel 7. 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Poliklinik 

Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

n % 

SD 5 9,6 

SLTP 5 9,6 

SLTA 21 40,4 

Akademi/PT 21 40,4 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa pasien  Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang untuk tingkat 

pendidikan 40,4% lulusan akademi/PT, selebihnya lulusan SD-SLTA. 
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Tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat 

mempengaruhi penerimaan informasi seseorang. Pada penderita dengan 

pendidikan rendah mempengaruhi tingkat pengetahuan yang terbatas 

sehingga dapat berdampak pada pemilihan makanan yang tidak tepat dan pola 

makan yang tidak terkontrol. 

d. Jenis pekerjaan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori jenis pekerjaan pada tabel 8. 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pekerjaan di Poliklinik Khusus 

RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Pekerjaan 
Jumlah 

n % 

PNS/TNI/Polri 17 32,7 

Pensiunan /Tidak Bekerja 15 28,8 

Ibu Rumah Tangga 13 25,0 

Pegawai Swasta 3 5,8 

Wiraswasta /Pedagang 2 3,8 

Buruh/Tukang 2 3,8 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat dikatakan bahwa pasien Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang untuk jenis 

pekerjaan 32,7% adalah PNS/TNI/Polri. 

e. Riwayat keluarga DM 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori jenis pekerjaan pasien pada tabel 9. 
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Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Riwayat Keluarga DM di 

Poliklinik Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Riwayat 

Keluarga DM 

Jumlah 

n % 

Ada 28 53,8 

Tidak ada 24 46,2 

Jumlah 52 100 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui  bahwa pasien  Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang lebih dari 

separuh memiliki riwayat keluarga penyakit Diabetes Melitus (53,8%). 

f. Lama sakit DM 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 52 orang pasien, 

didapatkan kategori lama sakit DM pada tabel 10. 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lama Sakit DM di Poliklinik 

Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Lama Sakit DM 
Jumlah 

n % 

<2 thn 12 23,1 

2-7 thn 14 26,9 

>7 thn 26 50,0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa pasien  Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang separuhnya 

(50,0%) menderita Diabetes Melitus  lebih dari 7 tahun. 
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3. Hasil  Univariat 

Dalam analisa univariat dihasilkan distribusi frekuensi (jumlah dan 

persentase) dari masing-masing kategori variabel independen, yaitu kadar 

gula darah, pengetahuan,sikap dan kepatuhan diet yang ditampilkan dalam 

bentuk tabel-tabel. 

a. Kadar gula darah 

Hasil penelitian  untuk kategori kadar gula darah pasien  dapat dilihat 

pada tabel 11. 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kategori 

 Kadar Gula Darah Responden di Poliklinik Khusus RSUP.Dr.M.Djamil 

Padang Tahun 2015 

Kategori Kadar 

Gula Darah 

Puasa 2 Jam PP 

n % n % 

Terkontrol  16 30,8 17 32,7 

Tidak terkontrol 36 69,2 35 67,3 

Total  52 100 52 100 

 

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa pasien Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP.Dr.M.Djamil Padang lebih dari 

separuh memiliki kadar gula darah puasa yang tidak terkontrol (69,2%) 

dengan kisaran nilai GDP 130 – 432 mg/dl sedangkan untuk pengukuran 

kadar gula darah 2 jam PP lebih dari separuh (67,3%) tidak terkontrol dengan 

kisaran nilai 202 – 509 mg/dl . 

b. Pengetahuan  

Hasil penelitan untuk kategori tingkat pengetahuan  pasien dapat dilihat 

pada tabel 12. 
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Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pengetahuan 

Responden di Poliklinik Khusus RSUP.Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Tingkat  

Pengetahuan 

Jumlah 

n % 

Baik  21 40,4 

Kurang  31 59,6 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui  bahwa pasien  Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang lebih dari 

separuh (59,6%)  memilki pengetahuan kurang. Adapun aspek pengetahuan 

pasien dapat dilihat pada tabel 13. 
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Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Aspek Pengetahuan  Responden di Poliklinik Khusus 

RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

 

No  

 

Aspek pengetahuan  

Tepat Tidak  Tepat 

n % n % 

1 Pengertian DM 6 11,5 46 88,5 

2 Tipe DM 1 1,9 51 98,1 

3 Gejala-gejala umum DM 20 38,5 32 61,6 

4 Penyebab DM 20 38,5 32 61,5 

5 Cara mengatasi DM 36 69,2 16 30,8 

6 Pengertian terkendali kadar gula 26 50,0 26 50,0 

7 Tujuan pengendalian gula darah 16 30,8 36 69,2 

8 Penyakit penyulit DM 8 15,4 44 84,6 

9 Penyebab muncul penyakit penyulit 45 86,5 7 13,4 

10 Kadar gula darah normal  40 76,9 12 23,1 

11 Penatalaksanaan gula darah  44 84,6 8 15,4 

12 Pengertian pola makan bagi penderita 

DM 

40 76,9 12 23,1 

13 Pola makan bagi penderita DM 24 46,2 28 53,8 

14 Jadwal makan  9 17,3 43 82,6 

15 Aturan jam makan 9 17,3 43 82,7 

16 Jenis  makanan dianjurkan 3 5,8 49 94,2 

17 Jenis makanan dibatasi 3 5,8 49 94,2 

18 Jumlah makan pokok dianjurkan/hari 22 42,3 30 57,7 

19 Jumlah makanan sumber protein 

hewani dianjurkan/hari 

38 73,1 14 26,9 

20 Jumlah makanan sumber protein 

dianjurkan/hari 

37 71,2 15 28,8 

21 Jumlah makan sayuran/hari  13 25,0 39 75,0 

22 Jumlah makan buah/hari  3 5,8 49 94,2 

23 Jumlah konsumsi minyak/hari 6 11,5 46 88,5 

24 Guna pengaturan pola makan 9 17,3 43 82,7 

25 Pentingnya pola makan 50 96,2 2 3,8 

  

 Berdasarkan tabel 13 dapat diungkapkan permasalahan tentang 

pengetahuan pasien yaitu hanya 1,9%  pasien yang mengetahui tentang tipe 

DM, kemudian hanya 5,8% pasien yang mengetahui  tentang jenis  makanan 

yang dianjurkan dan dibatasi oleh penderita DM.  
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c. Sikap 

Hasil penelitan untuk kategori sikap pasien dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Sikap Responden di Poliklinik 

Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Sikap 
Jumlah 

n % 

Positif 31 59,6 

Negatif 21 40,4 

Total 52 100 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui  bahwa pasien  Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP.Dr.M.Djamil Padang lebih dari 

separuh (59,6%)  memiliki sikap yang positif terhadap upaya pengendalian 

gula darah. Adapun penilaian aspek sikap pasien dapat dilihat pada lampiran. 

d. Kepatuhan Diet 

Hasil penelitian untuk kategori kepatuhan diet dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kepatuhan Diet 

di Poliklinik Khusus RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

Kategori Kepatuhan Diet 
Jumlah 

N % 

  Patuh 24 46,2 

Tidak Patuh 28 53,8 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa lebih dari separuh (53,8%) 

pasien Diabetes Melitus di Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP 

Dr.M.Djamil Padang tidak patuh terhadap diet yang dianjurkan. 
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4. Hasil Bivariat 

a. Hubungan pengetahuan dengan kadar gula darah puasa 

Hubungan pengetahuan dengan kadar gula darah puasa pasien dapat 

dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16 

Hubungan Pengetahuan  dengan Kadar Gula Darah Puasa Responden 

pada Penderita DM di Poliklinik Khusus 

       RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015    

Pengetahuan 

Kadar Gula darah  

Total Tidak Terkontrol Terkontrol 

n % n % N % 

Kurang  28 90,3 3 9,7 31 100 

Baik 8 38,1 13 61,7 21 100 

Jumlah 36 69,2 16 30,8 52 100 

P=0.000 

Berdasarkan tabel 16 diperoleh hasil bahwa kadar gula darah tidak 

terkontrol lebih banyak (90,3%) pada pasien DM dengan pengetahuan kurang 

dibandingkan pada pasien yang memiliki pengetahuan baik (38,1%). 

Hasil uji statistik (Chi Square ) diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan gizi dengan kadar gula darah pasien Diabetes 

Melitus di RSUP Dr.M.Djamil Padang (p<0,05). 

b. Hubungan sikap dengan kadar gula darah puasa 

Hubungan sikap dengan kadar gula darah puasa pasien  dapat dilihat pada 

tabel 17. 
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Tabel 17 

Hubungan Sikap dengan Kadar Gula Darah Puasa Responden  

pada Penderita DM di Poliklinik Khusus  

RSUP.Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015 

 

Sikap 

Kadar Gula darah  

Total Tidak Terkontrol Terkontrol 

n % n % N % 

Negatif  14 66,7 7 33,3 21 100 

Positif  22 71,0 9 29,0 31 100 

Total  36 69,2 16 30,8 52 100 

        P=0,981 

Berdasarkan tabel 17 diperoleh hasil bahwa kadar gula darah tidak 

terkontrol lebih banyak (71,0%) pada pasien DM yang bersikap positif 

dibandingkan pasien yang memiliki sikap negatif (66,7%). 

Hasil uji statistik (Chi Square ) diketahui bahwa tidak  terdapat  hubungan 

yang bermakna antara sikap dengan kadar gula darah pasien Diabetes Melitus 

di RSUP Dr.M.Djamil Padang (p>0,05). 

c. Hubungan kepatuhan diet dengan kadar gula darah 

Hubungan kepatuhan diet dengan kadar gula darah pasien dapat dilihat 

pada tabel  18. 

Tabel 18 

Hubungan Kepatuhan Diet dengan Kadar Gula Darah Puasa 

Responden pada Penderita DM di Poliklinik Khusus RSUP.Dr.M.Djamil 

Padang Tahun 2015 

Kepatuhan diet 

Kadar Gula darah 
Total 

Tidak Terkontrol Terkontrol 

n % n % N % 

Tidak Patuh 25 89,3 3 10,7 28 100 

Patuh  11 45,8 13 54,2 24 100 

Total  36 69,2 16 30,8 52 100 

P=0,019 
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Berdasarkan tabel 18 diperoleh hasil bahwa kadar gula tidak terkontrol 

lebih banyak (89,3%) pada pasien yang tidak patuh terhadap diet 

dibandingkan pada pasien yang patuh pada diet yang dianjurkan (45,8%). 

Hasil uji statistik (Chi Square ) diketahui bahwa  terdapat hubungan yang 

bermakna antara kepatuhan diet dengan kadar gula darah pasien Diabetes 

Melitus di RSUP Dr.M.Djamil Padang (p<0,05). 

 

B. Pembahasan  

1. Univariat  

a. Kadar gula darah  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolehdari 52 orang pasien lebih dari 

separuhnya yaitu 69,2% memiliki kadar gula darah puasa yang tidak 

terkontrol.  Sedangkan untuk pengukuran kadar gula darah 2 jam PP lebih 

dari separuh 67,3%  tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh  

pasien memiliki kadar gula darah  tidak terkontrol. 

Tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol disebabkan oleh 

berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya pengetahuan pasien 

terhadap pengendalian gula darah yang masih rendah yang disebabkan 

kurangnya memperoleh informasi tentang pengendalian gula darah 

/penatalaksanaan DM, kemudian kesadaran pasien dalam menjalankan 

program diet yang kurang patuh, aktifitas fisik yang  kurang (olahraga) 

disebabkan karena masih rendahnya kesadaran untuk menjalankan pola hidup 

sehat dan asupan obat yang tidak teratur. 
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Penelitian sebelumnya Yulia Rahmi (2014) di RSUP Dr.M.Djamil 

Padang mengungkapkan hal yang sama, sebagian besar (76,1%) pasien 

memilki kadar gula yang tidak terkontrol. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan pasien terhadap upaya pengendalian kadar 

gula darah, karena 69% pasien memiliki pengetahan yang kurang.  

b. Pengetahuan  

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pasien lebih dari separuh 

59,6%  dalam kategori kurang. Hal ini bisa dilihat pada tabel 13, dimana  

pasien yang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat  lebih dari 50% pada 

aspek cara mengatasi DM, penyebab DM, nilai  kadar gula darah normal,  

pola makan bagi penderita DM,  jumlah konsumsi sumber protein/hari, dan 

pentingnya pola makan.  

Penelitian sebelumnya Yulia Rahmi (2014) menyatakan hal yang sama 

lebih dari separuh (69,6%) penderita DM memiliki tingkat pengetahuan yang 

kurang. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Nasrul 

Hadi Purwanto (2011), di RSUD dr.H Moh Anwar Sumenep bahwa lebih dari 

separuh pasien (55%) memiliki pengetahuan kurang terhadap penyakit DM. 

Kurangnya pengetahuan pasien kemungkinan karena kurangnya 

keterpaparan informasi mengenai DM, sementara itu pasien setiap kali 

kunjungan ke Poliklinik hanya untuk check up  berobat dan tidak memperoleh 

konseling atau edukasi mengenai DM. Rata-rata pasien yang berkunjung ke 

poliklinik hanya memperoleh konseling diet DM 1-2 kali melakukan 

konseling selama perawatan, sehingga pasien kurang terpapar informasi. Pada 
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dasarnya semakin sering seseorang memperoleh edukasi kesehatan maka 

semakin baik pengetahuan pasien terhadap penyakit yang dideritanya. 

Menurut Notoadmojo (2005) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan adalah informasi. Informasi DM bisa didapatkan melalui 

edukasi DM. Edukasi DM merupakan salah satu bentuk empat pilar 

penatalaksanaan DM yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

DM agar dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola 

penyakitnya. Informasi minimal diberikan setelah diagnosis ditegakkan, 

mencakup pengetahuan dasar tentang diabetes, penatalaksanaan DM, 

pemantauan mandiri kadar gula darah, sebab-sebab tingginya kadar gula 

darah dan lain-lain (Basuki,2007). 

Pengetahuan penderita tentang DM merupakan sarana yang dapat 

membantu penderita menjalankan penanganan diabetes selama hidupnya 

sehingga semakin banyak dan semakin baik penderita mengerti tentang 

penyakitnya semakin mengerti bagaimana harus mengubah perilakunya dan 

mengapa hal itu diperlukan (Waspadji, 2007). 

Selain faktor diatas, berkemungkinan tingkat pendidikan juga 

mempengaruhi pengetahuan pasien, dimana lebih dari separuh pasisen yaitu 

59,6% berpendidikan rendah. Notoatmodjo (2003) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk 

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran 

pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Semakin rendah tingkat pendidikan yang 

dimiliki maka akan semakin rendah pula kemampuan yang akan dimiliki 

seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan. Seorang pasien diabetes 
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mellitus yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang atau dalam 

tingkatan dasar, cenderung tidak dapat menerima perkembangan baru 

terutama yang menunjang derajat kesehatannya. Hal ini dikarenakan 

pendidikan dasar merupakan tingkatan pendidikan untuk sekedar 

mengenalkan ilmu baru kepada seseorang tanpa adanya proses nalar dan 

pertimbangan akan suatu ilmu. Pasien yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang kurang akan mengalami kesulitan untuk menerima informasi 

baru karena proses berpikir yang telah tertanam dalam dirinya hanyalah 

bersifat sementara karena tidak adanya proses nalar yang cukup dari penderita 

diabetes mellitus itu sendiri yang dikarenakan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki. 

c. Sikap  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh (59,6%)  

pasien memiliki sikap yang positif terhadap upaya pengendalian gula darah. 

Kemudian dari segi aspek penilaian sikap terdapat 55,8% pasien merasa 

terbebani dengan pola makan berdasarkan jumlah yang dianjurkan, dan 

57,7% pasien juga merasa terbebani dengan pola makan berdasarkan jenis. 

d. Kepatuhan diet
 

Sesuai dengan penatalaksanaan DM dalam 4 pilar utama, salah satunya 

terapi gizi. Terapi gizi untuk penderita DM terdapat pola makan yang disebut 

dengan 3J, dimana jadwal, jenis dan jumlah yang harus sesuai.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUP Dr.M.Djamil 

Padang menunjukkan lebih dari separuh pasien yaitu 53% tidak patuh 

terhadap diet yang dianjurkan. Hal ini kemungkinan terjadi karena 
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pengetahuan pasien yang kurang terhadap penyakit DM, sehingga kurangnya 

kesadaran pasien untuk mematuhi anjuran diet yang diberikan. Kurangnya 

pengetahuan pasien disebabkan karena kurangnya keterpaparan informasi 

yang diterima pasien, dan tingkat pendidikan yang rendah. 

Sejalan dengan  penelitian sebelumnya oleh Putry Ashary (2014) di 

RSUP Dr.M.Djamil Padang juga mengungkapkan bahwa 70% pasien DM 

tidak patuh dengan diet yang dianjurkan. Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh Qurratuaeni (2009)  di RSUP Fatmawati Jakarta bahwa lebih dari 

separuhnya (68%) pasien DM kebiasaan makannya tidak sesuai dengan 

anjuran diet yang diberikan petugas kesehatan.  

Berbeda dari penelitian sebelumnya Tri Suci Lestari (2012) di Poliklinik 

Khusus RSUP Fatmawati Jakarta mengungkapkan lebih dari separuh (56%) 

pasien patuh terhadap diet yang dianjurkan. Hal ini dikarenakan bahwa pasien 

DM lebih dari separuh yaitu 60% berpengetahuan baik, kemudian 55% pasien 

memiliki motivasi yang tinggi terhadap pengendalian kadar gula darah dan 

52%  pasien memperoleh dukungan keluarga yang baik.
26 

2. Bivariat 

a. Hubungan pengetahuan dengan kadar gula darah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kadar gula darah tidak 

terkontrol lebih banyak (90,3%) pada pasien DM dengan pengetahuan kurang 

dibandingkan pada pasien yang memiliki pengetahuan baik (38,1%). Hasil uji 

statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan kadar gula darah pasien (p<0,05).  
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Penelitian sebelumnya oleh Rahmi Yulia (2014) di Poliklinik Khusus 

Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang mengungkapkan hal yang sama 

bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan kadar gula darah 

pasien. Dimana hasil penelitian menunjukkan kadar gula tidak terkontrol 

lebih banyak (76,1 %) pada pasien DM yang berpengetahuan kurang. Hal 

yang sama juga diungkapkan oleh penelitian Misdarina (2011) di Poliklinik 

Khusus Endokrin RSUP H.Adam Malik Medan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan kadar gula darah puasa pasien. 

Rendahnya pengetahuan yang dimiliki pasien mengenai penyakit DM 

sehingga tidak mampunya pasien mengontrol kadar gula darah dan 

mengakibatkan kadar gula darah menjadi tinggi. Pada penelitian ini kadar 

gula darah yang tidak terkontrol dipengaruhi oleh pengetahuan yang kurang, 

dimana pengetahuan yang kurang disebabkan karena kurangnya keterpaparan 

pasien terhadap terhadap  sumber informasi dan rendahnya tingkat 

pendidikan.  

Pengetahuan diperoleh dari konseling dan edukasi DM, sementara itu 

pasien jarang melakukan konseling gizi DM, dan edukasi DM. Rata-rata 

pasien selama perawatan kepoliklinik melakukan konseling 1-2 kali, 

selanjutnya hanya untuk check up berobat. Sesuai dengan teori Notoadmojo 

(2005) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah 

informasi. Informasi DM bisa didapatkan melalui edukasi DM. 

Berbeda dari penelitian Qurratuaeni (2009) di Poliklinik Khusus RSUP 

Fatmawati Jakarta mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan kadar gula darah, peneliti mengungkapkan bahwa 
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kemungkinan karena disebabkan karena kurangnya kemampuan pasien untuk 

mengendalikan keinginan dalam melakukan penatalaksanaan DM dengan 

teratur sehingga mempengaruhi perilaku pasien dalam mengendalikan kadar 

gula darah. 

Dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara 

pengetahuan dengan kadar gula darah dan teori yang ada, penderita DM perlu 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai DM, karena akan 

lebih terbantu dan mudah dalam mengikuti anjuran penatalaksanaan DM, 

tetapi sebaliknya bagi pasien yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, sulit 

untuk mengikuti pengobatan DM. Pengetahuan juga akan berpengaruh pada 

perilaku diabetes yang akirnya melakukan pengendalian kadar gula darah. 

b. Hubungan sikap dengan kadar gula darah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kadar gula darah tidak 

terkontrol lebih banyak (71,0%) pada pasien DM yang bersikap positif 

dibandingkan pasien yang memiliki sikap negatif (66,7%). Hasil uji statistik 

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan 

kadar gula darah pasien (p>0,05).  

Tidak adanya hubungan yang bermakna antara sikap dan kadar gula 

darah disebabkan karena sikap merupakan suatu reaksi yang tertutup dan 

bukan  merupakan wujud tingkah laku. Sehingga sikap yang positif belum 

tentu memiliki tingkah laku yang positif pula untuk menjalankan upaya 

pengendalian kadar  gula darah. Adapun sikap tersebut juga terbagi dalam 

beberapa tingkatan sehingga sikap positif yang diperoleh dari hasil penelitian 

dapat dikatakan sikap yang menerima (receiving). 
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Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara pengambilan data primer 

pasien, dimana pasien banyak memilki sikap yang positif terhadap upaya 

pengendalian kadar gula darah, namun pada saat wawancara kepatuhan diet 

pasien tersebut banyak yang tidak patuh terhadap diet yang dianjurkan, 

padahal pertanyaan antara kepatuhan diet berkaitan dengan pernyataan sikap. 

Dari hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan sikap 

dengan kadar gula darah pasien, dikarenakan sikap bukan perilaku pasien 

terhadap upaya pengendalian kadar gula darah. Akan tetapi sikap terbentuk 

dari pengetahuan pasien, dikarenakan pengetahuan pasien lebih dari 

separuhnya kurang terhadap upaya pengendalian kadar gula darah, sehingga 

kesadaran dan penerapan pasien terhadap perilaku hidup sehat masih kurang.  

c. Hubungan kepatuhan diet dengan kadar gula darah  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kadar gula tidak terkontrol 

lebih banyak (89,3%) pada pasien yang tidak patuh terhadap diet 

dibandingkan pada pasien yang patuh pada diet yang dianjurkan (45,8%). 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepatuhan diet 

dengan kadar gula darah responden (p<0,05). 

Penelitian sebelumnya Eva Mona (2012) di RS Tugurejo Semarang 

mengungkapkan hal yang sama bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan 

diet dengan kadar gula darah, dimana hasil penelitan menyatakan kadar gula 

darah terkontrol lebih banyak (73,5%) pada pasien DM yang patuh terhadap 

diet dibandingkan yang tidak patuh.  

Kepatuhan diet merupakan terapi diet yang terdapat dalam 

penatalaksanaan DM untuk pengendalian kadar gula darah. Dimana keptuhan 
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merupakan wujud tingkah laku pasien dalam mengontrol kadar gula darah. 

Kepatuhan diet didasarkan pada aspek 3J, yaitu patuh jadwal, jenis dan 

jumlah.  

Perkeni (2011) terdapat 4 pilar penatalaksanaan DM untuk pengendalian 

kadar gula darah, salah satunya terapi diet. Terapi diet merupakan aspek 

kedua setelah edukasi dalam penatalaksanaan DM, maka peran terapi gizi 

sangat penting bagi penderita DM, oleh sebab itu kepatuhan untuk 

menjalankan program terapi diet sangat berkaitan dengan kadar gula darah.  

Berbeda dari penelitian sebelumnya Qurratuaeni (2009) mengungkapkan 

bahwa tidak ada hubungan antara asupan makanan dengan terkendalinya 

kadar gula darah, menurut peneliti kemungkinan disebabkan karena adanya 

faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar gula darah pasien,seperti aktivitas 

fisik, dan konsumsi obat.  

Dari penelitian yang menunjukkan adanya hubungan kepatuhan diet 

dengan kadar gula darah, maka perlunya kepatuhan penderita DM dalam  

menjalankan anjuran diet yang diberikan petugas kesehatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Lebih dari separuh  (69,2%) pasien memiliki kadar gula yang tidak 

terkontrol.  

2. Lebih dari separuh(59,6%) pasien memiliki pengetahuan yang kurang. 

3. Lebih dari separuh (59,6%) pasien memilki sikap yang positif terhadap 

uapaya pengendalian gula darah. 

4. Lebih dari separuh (53,8%) pasien tidak patuh terhadap diet yang 

dianjurkan. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan pasien  dengan 

kadar gula darah pasien diabetes melitus, dengan p<0,05. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap pasien dengan 

kadar gula darah pasien diabetes melitus, dengan p>0,05. 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan diet pasien 

dengan kadar gula darah pasien diabetes melitus, dengan p<0,05. 

B. Saran  

Berdasarkan penemuan-penemuan masalah dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran untuk : 

1. Pasien  

a. Pasien DM diharapkan dapat mematuhi pola makan yang benar 

menurut jenis, jumlah dan jadwal yang dianjurkan oleh petugas 
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kesehatan dan menjalankan prilaku hidup sehat dengan diabetes 

melitus. 

b. Bagi keluarga pasien perlu memberikan dukungan dan motivasi 

untuk pasien dalam menjalankan anjuran program diet, dan 

perilaku sehat penatalaksanaan DM. 

2. RSUP Dr.M.Djamil  

a. Perlu diadakannya edukasi  khusus mengenai Diabetes Melitus 

kepada pasien baik secara berkelompok atau perorangan 2-3 kali 

dalam sebulan untuk pasien dan keluarga pasien. 

b. Sebaiknya perlu disediakannnya fasilitas ruang edukasi khusus DM 

beserta media-media edukasi seperti poster, leaflet, barner 

mengenai DM dan lain-lain. 

c. Adanya pengembangan pemberian informasi tentang DM, seperti 

dengan pemasangan baliho/barner dilingkungan RS. 

3. Penelitian lanjut 

a. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang tidak 

diteliti pada penelitian ini, seperti aktifitas fisik, dukungan keluarga 

,motivasi pasien terhadap pengendalian kadar gula darah,frekuensi 

dan kesesuaian konseling gizi pada pasien. 
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PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Dengan ini menerangkan bahwa saya telah menerima  penjelasan tentang tujuan 

dan prosedur penelitian atas nama Dwi Vinti Mahasiswi Jurusan Gizi Poltekkes 

Kemenkes Padang dengan judul “Hubungan Pengetahuan, Sikap dan 

Kepatuhan Diet dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2015”, 

oleh sebab itu saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian ini. 

 

 

 

 Padang , ..............................2015 

 

 

 Responden 

  

 

 

 

 

(_____________________________) 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KEPATUHAN DIET 

DENGAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES 

MELLITUS DI POLIKLINIK KHUSUS PENYAKIT DALAM 

RSUP DR.M.DJAMIL PADANG TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKTERISITIK RESPONDEN  

1. Identitas Pengumpulan Data 

a. Nomor medical record : 

b. Tanggal wawancara  : 

 

2. Identitas Responden 

a. Nama Responden   : 

b. Tempat Tanggal Lahir  : 

c. Alamat Responden  : 

d. Jenis Kelamin    : 1. Laki-laki     2. Perempuan 

e. Pendidikan Terakir   : 

1. SD 

2. SLTP 

Perkenalkan nama saya Dwi Vinti, Mahasiswa D.III Jurusan Gizi Poltekkes 

Kemenkes Padang. Saya sedang melakukan pengumpulan data untuk penelitian 

mengenai Diabetes Melitus. Saya akan menanyakan kepada Bapak/Ibuk yang 

berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan kepatuhan diet. Saya sangat 

mengharapkan Bapak/Ibuk, menjawabnya dengan jujur. Identitas dan jawaban  

Bapak/Ibuk akan saya rahasiakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya 

ucapkan terima kasih. 
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3. SLTA 

4. Akademi / PT 

f. Pekerjaan    :  

1. Pensiunan / Tidak bekerja 

2. PNS/TNI/Polri 

3. Wiraswasta / Pedagang 

4. Pegawai Swasta 

5. Ibu Rumah Tangga 

6. Buruh / tukang. 

g. Riwayat keluarga DM  : 

1. Ada  

2. Tidak ada  

h. Kadar GDP terakir   :  

(_________________________) 

Tanggal pemeriksaan   : (____/____/_________) 

i. Status Gizi   : BB _______kg 

 TB_____cm 

j. Lama sakit DM  : _____thn 
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A. PENGETAHUAN  RESPONDEN 

 

1) Apakah yang dimaksud dengan Diabetes Melitus ? 

a. Penyakit karna kadar gula tinggi melebihi normal dg diagnosa gula 

darah puas 126 mg/dL terjadi karena gangguan insulin. (2) 

b. Penyakit biasa pada orang tua. (0) 

c. Suatu penyakit yang ditandai kadar gula tinggi / hipergliemia yang 

disebabkan oleh defisiensi insulin. (1)  

 

2) Berapakah tipe DM yang diketahui ? 

a. 2 macam  (1) 

b. 1 macam (0) 

c. 3 macam (2) 

 

3) Apakah gejala-gejala umum awal dari penyakit DM? 

a. Banyak pipis, banyak makan, banyak minum.(2) 

b. Sering pipis, dan banyak minum.(1) 

c. Luka sulit disembuhkan, banyak makan, dan sering kesemutan. (0) 

 

4) Apakah penyebab dari diabetes melitus ? 

a. Keturunan, pola makan salah, kurang gerak, obesitas. (2) 

b. Keturunan dan usia, tempat tinggal.(0) 

c. Kegemukan , suka makan yang manis-manis, usia. (1) 

 

5) Bagaimanakah cara mengatasi DM ? 

a. Diet , olahraga , dan obat. (2) 

b. Konsumsi obat dan olahraga. (1) 

c. Obat-obatan.(0) 

 

6) Apakah yang dimaksud dengan terkendalinya kadar gula darah ? 

a. Kondisi gula darah pada saat konsumsi obat-obatan.(1) 

b. Kondisi gula darah pada waktu puasa.(0) 
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c. Kondisi gula darah sesuai dengan nilai normal pada setiap dan 

sesudah makan. (2) 

 

7) Apakah tujuan dari pengendalian gula darah ? 

a. Menghindari munculnya penyakit penyulit/komplikasi aku dan 

kronik. (2) 

b. Menghindari tingginya kadar gula darah.(1) 

c. Tidak tau.(0) 

 

8) Apakah penyakit penyulit / komplikasi yang terjadi bagi penderita 

DM? 

a. Komplikasi yang berhubungan dengan penyakit jantung dan 

stroke.(1) 

b. Komplikasi akut dan kronik yang berhubungan dengan pembuluh 

darah.(2) 

c. Tidak ada komplikasi.(0) 

 

9) Apakah penyebab dari penyakit penyulit/komplikasi pada penderita 

DM? 

a. Umur.(0) 

b. Umur , tidak patuh diet.(1) 

c. Tidak patuh terhadap diet, aktifitas yang kurang, tidak konsumsi 

obat.(2) 

 

10) Berapakah kadar gula darah yang  normal ? 

a. Tidak menentu sesuai dengan usia.(1) 

b. < 126 mg/dL saat puasa dan <200 mg/dL sewaktu. (2) 

c. Tidak tau.(0) 

 

11) Bagaimanakah cara mengendalikan kadar gula darah dalam keseharian 

? 

a. Pengaturan makan , konsumsi obat dan olahraga.(2) 
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b. Olahraga dan konsumsi obat.(1) 

c. Konsumsi obat-obatan.(0) 

 

12) Apakah yang dimaksud dengan pengaturan pola makan bagi penderita 

DM? 

a. Makanan yang sesuai dengan jadwal dan jumlah yang cukup.(1) 

b. Makanan yang sesuai dengan pengaturan anjuran diet yang 

diberikan petugas kesehatan untuk menunjang kesembuhan. (2) 

c. Makanan yang seimbang dan cukup.(0) 

 

13) Bagaimanakah pola makan untuk penderita DM ?  

a. Sesuai dengan jenis makanan.(0) 

b. Sesuai dengan jadwal dan jenis makanan.(1) 

c. Sesuai dengan jadwal, jenis, dan jumlah makanan (3J). (2) 

 

14) Bagaimanakah jadwal makan yang dianjurkan bagi penderita DM ? 

a. 3 kali makan pokok, makanan kecil /selingan sesuka.(0) 

b. 3 kali makan pokok, 3 kali makan kecil/selingan.(1) 

c. 3 kali makan pokol, 2 kali makan kecil/selingan. (2) 

 

15)  Bagaimanakah aturan jadwal makan bagi penderita DM dalam 

kesesuaian pola makan ? 

a. Makan pokok pukul 7.00, 13,00 dan 19.00; makan kecil pukul 

10.00, dan  16.00. (2) 

b. Makan pokok pukul 7.00, 13,00 dan 19.00 ; makan kecil pukul 

10.00, 15.30 dan 22.00.(1) 

c. Makan pokok pukul 7.00, 13,00 dan 19.00 ; makan kecil kapan 

saja.(0) 

 

16)  Jenis makanan apa yang dianjurkan bagi penderita DM? 

a. Makanan sumber karbohidrat, lemak dan sumber protein.(1) 

b. Makanan sumber karbohidrat dan protein.(0) 
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c. Makanan sumber zat tenaga,sumber zat pembangun, sumber zat 

pengatur.(2) 

 

17) Jenis makanan apa saja yang harus diabatasi bagi penderita DM ? 

a. Makanan mengandung banyak gula (gula, sirup, jelli, SKM, cake 

dll) makanan mengandung banyak lemak (goreng-gorengan, 

makanan siap saji dll) dan makanan banak natrium (ikan asin, telur 

asin , dll). (2) 

b. Makanan mengandung banyak gula (gula, sirup, jelli, SKM, cake 

dll).(0) 

c. Makanan mengandung banyak gula (gula, sirup, jelli, SKM, cake 

dll) makanan mengandung banyak lemak (goreng-gorengan, 

makanan siap saji dll). (1) 

18) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk pola makan 

karbohidrat adalah : 

a. 3-8 porsi (1 porsi nasi = 100gram)  (2) 

b. 3-8 porsi (1 porsi nasi = 200 gram) (1) 

c. 3-8 porsi (1 porsi nasi = 250 gram) (0) 

 

19) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk pola makan 

protein hewani adalah : 

a. 2-3 porsi protein hewani (1 porsi setara dengan 75 gr daging) (0) 

b. 2-3 porsi protein hewani (1 porsi setara dengan 50gr daging). (2) 

c. 2-3 porsi protein hewani (1 porsi setara dengan 25gr daging) (1) 

 

20) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk pola makan 

protein nabati  adalah: 

a. 2-4 porsi protein nabati (1 porsi setara dengan 50gr tahu / 25 gr 

tempe). (2) 

b. 2-4 porsi protein nabati (1 porsi setara dengan 25gr tahu / 50 gr 

tempe). (1) 
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c. 2-4 porsi protein nabati (1 porsi setara dengan 25gr tahu / 25 gr 

tempe). (0) 

 

21) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk pola makan 

sayuran  adalah: 

a. 2 porsi sayur (1 porsi sayur = 1 gelas setelah direbus dan 

ditiriskan).(1) 

b. 2-3 porsi sayur (1 porsi sayur = 1 gelas setelah direbus dan 

ditiriskan).(2) 

c. 1 porsi sayur (1 porsi sayur = 1 gelas setelah direbus dan 

ditiriskan).(0) 

 

22) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk pola makan 

buah   adalah : 

a. 3-4 porsi buah ( 1 porsi buah setara dengan 1 pisang ambon 

sedang/75gr) (2) 

b. 3 porsi buah ( 1 porsi buah setara dengan 1 pisang ambon 

sedang/75gr).(1) 

c. 2 porsi buah ( 1 porsi buah setara dengan 1 pisang ambon 

sedang/75gr).(0) 

 

23) Jumlah makan yang dianjurkan bagi penderita DM untuk konsumsi 

minyak    adalah: 

a. Tergantung kebutuhan / sesuka.(0) 

b. 3-7 porsi  (1 porsi minyak = 1 sdm /10gr).(2) 

c. 3-10porsi  (1 porsi minyak = 1 sdm /10gr).(1) 

 

24) Apakah  guna dari pengaturan pola makan pada penderita DM? 

a. Mengendalikan gula darah atau kolestrol.(1) 

b. Menurunkan / mengendalikan BB.(0) 

c. Meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadi kompliasi. (2) 

 



83 
 

25)  Menurut anda seberapa pentingkah pengaturan pola makan bagi 

penderita DM? 

a. Tidak terlalu penting. (0) 

b. Hanya untuk penunjang proses pengobatan. (1) 

c. Sangat penting untuk pengendalian kadar gula darah. (2) 

 

B. SIKAP REPONDEN  

Petunjuk :  

Pilihlah jawaban setuju/sangat setuju /tidak setuju/tidak sangat setuju dengan 

cara mencontreng / menceklis salah satu pada kolom yang disediakan.  

No Pernyataan Setuju 
Sangat  

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Sangat 

Setuju 

1 Diabetes Melitus ditandai dengan tingginya kadar Gula 

darah. (+) 

    

2 Kadar gula darah pada waktu puasa adalah < 126 

mg/dL dan kadar gula sewaktu < 200 mg/dL disebut 

dengan diabetes melitus.(+) 

    

3 Penyebab tingginya kadar gula adalah karena faktor 

usia yang terus meningkat. (-) 

    

4 Diabetes melitus akan sembuh sendiri tanpa perlu 

ditanggulangi.(-) 

    

5 Konsumsi obat adalah satu-satunya cara untuk 

mengatasi diabetes melitus dibandingkan dengan 

menjalankan perilaku sehat.(-) 

    

6 Menjalankan pola makan yang sesuai dengan jenis, 

jumlah dan jadwal akan memperkecil kemungkinan 

terjadi penyakit komplikasi.(+) 

    

7 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jenis yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 
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8 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jumlah yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 

    

9 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jadwal yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 

    

10 Pengaturan makan merupakan upaya untuk 

pengelolaan DM.(+) 

    

11 Makanan yang sesuai dengan jumlah , jenis, dan 

jadwal hanya berlaku jika kadar gula darah tinggi.(-) 

    

12 Jenis makanan yang dianjurkan bagi penderita DM 

adalah kaya serat seperti sayuran dan buah.(+) 

    

13 Jadwal makan yang sesuai untuk penderita DM 3 

makanan pokok, 2 kali makan selingan /kecil.(+) 

    

14 Makanan yang banyak gula adalah makanan seperti 

cake, gula pasir/jawa, jelli., sirup, adalah makanan 

yang harus dihindari oleh penderita DM.(+) 

    

15 Pengendalian gula darah tidak penting untuk mencegah 

komplikasi.(-) 

    

16 Pengendalian gula darah perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kesehatan hidup bagi penderita DM.(+) 

    

 

C. Kepatuhan Diet  

 

1. Berapa kali biasanya Bapak/Ibuk mengkonsumsi makanan pokok ? 

a. 3kali (pagi, siang, malam) (2) 

b. 1 kali (pagi/siang/malam) (0) 

c. 2 kali ( pagi, siang/malam) (1) 

 

2. Berapa kali biasanya bapak /Ibuk mengkonsumsi makanan selingan ? 

a. Sesuka. (0) 

b. 1 kali (pagi/siang/sore/malam (1) 

c. 2 kali (pagi,siang/sore,malam) (2) 
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3. Pukul berapa biasanya Bapak /Ibuk : 

- Makan pagi  : pukul ___ 

- Snack pagi  : pukul ___ 

- Makan siang  : pukul ___ 

- Snack sore  : pukul ___ 

- Makan malam  : pukul ___ 
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Penilaian Aspek Sikap Responden 

No Aspek Sikap 
Positif Negatif 

N % n % 

1 Diabetes Melitus ditandai dengan tingginya kadar Gula 

darah. (+) 

50 96,2 2 3,8 

2 Kadar gula darah pada waktu puasa adalah < 126 

mg/dL dan kadar gula sewaktu < 200 mg/dL disebut 

dengan diabetes melitus.(+) 

50 96,2 2 3,8 

3 Penyebab tingginya kadar gula adalah karena faktor 

usia yang terus meningkat. (-) 

42 80,8 10 19,

2 

4 Diabetes melitus akan sembuh sendiri tanpa perlu 

ditanggulangi.(-) 

51 98,1 1 1,9 

5 Konsumsi obat adalah satu-satunya cara untuk 

mengatasi diabetes melitus dibandingkan dengan 

menjalankan perilaku sehat.(-) 

47 90,4 5 9,6 

6 Menjalankan pola makan yang sesuai dengan jenis, 

jumlah dan jadwal akan memperkecil kemungkinan 

terjadi penyakit komplikasi.(+) 

51 98,1 1 1,9 

7 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jenis yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 

30 57,7 22 42,

3 

8 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jumlah yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 

29 55,8 23 44,

2 

9 Sebagai penderita DM saya merasa tidak terbebani 

dengan pola makan yang sesuai dengan jadwal yang  

dianjurkan petugas kesehatan.(+) 

32 61,5 20 38,

5 

10 Pengaturan makan merupakan upaya untuk 

pengelolaan DM.(+) 

51 98,1 1 1,9 

11 Makanan yang sesuai dengan jumlah , jenis, dan 

jadwal hanya berlaku jika kadar gula darah tinggi.(-) 

46 88,5 6 11,

5 

12 Jenis makanan yang dianjurkan bagi penderita DM 

adalah kaya serat seperti sayuran dan buah.(+) 

46 88,5 6 11,

5 

13 Jadwal makan yang sesuai untuk penderita DM 3 

makanan pokok, 2 kali makan selingan /kecil.(+) 

50 96,2 2 3,8 

14 Makanan yang banyak gula adalah makanan seperti 

cake, gula pasir/jawa, jelli., sirup, adalah makanan 

yang harus dihindari oleh penderita DM.(+) 

51 98,1 1 1,9 

15 Pengendalian gula darah tidak penting untuk 

mencegah komplikasi.(-) 

48 92,3 4 7,7 

16 Pengendalian gula darah perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kesehatan hidup bagi penderita DM.(+) 

52 100 - - 
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  UNIVARIAT 

Statistics 

kat pengetahuan  

N Valid 52 

Missing 0 

Mean 1.60 

Median 2.00 

Minimum 1 

Maximum 2 

 

kat pengetahuan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid baik 21 40.4 40.4 40.4 

tidak baik 31 59.6 59.6 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 26 50.0 50.0 50.0 

kurang tepat 20 38.5 38.5 88.5 

tepat 6 11.5 11.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 9 17.3 17.3 17.3 

kurang tepat 42 80.8 80.8 98.1 

tepat 1 1.9 1.9 100.0 
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pertanyaan pengetahuan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 9 17.3 17.3 17.3 

kurang tepat 42 80.8 80.8 98.1 

tepat 1 1.9 1.9 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan pengetahuan 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 25 48.1 48.1 48.1 

krg tepat 7 13.5 13.5 61.5 

tepat 20 38.5 38.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 1 1.9 1.9 1.9 

krg tepat 31 59.6 59.6 61.5 

tepat 20 38.5 38.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 5 9.6 9.6 9.6 

krg tepat 11 21.2 21.2 30.8 

tepat 36 69.2 69.2 100.0 
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pertanyaan pengetahuan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 5 9.6 9.6 9.6 

krg tepat 11 21.2 21.2 30.8 

tepat 36 69.2 69.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid krg tepat 26 50.0 50.0 50.0 

tepat 26 50.0 50.0 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 

 

pertanyaan pengetahuan 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 2 3.8 3.8 3.8 

krg tepat 34 65.4 65.4 69.2 

tepat 16 30.8 30.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 2 3.8 3.8 3.8 

krg tepat 42 80.8 80.8 84.6 
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tepat 8 15.4 15.4 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 1 1.9 1.9 1.9 

krg tepat 6 11.5 11.5 13.5 

tepat 45 86.5 86.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 7 13.5 13.5 13.5 

krg tepat 5 9.6 9.6 23.1 

tepat 40 76.9 76.9 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

pertanyaan pengetahuan 11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 1 1.9 1.9 1.9 

krg tepat 7 13.5 13.5 15.4 

tepat 44 84.6 84.6 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 
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Valid krg tepat 12 23.1 23.1 23.1 

tepat 40 76.9 76.9 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 2 3.8 3.8 3.8 

krg tepat 26 50.0 50.0 53.8 

tepat 24 46.2 46.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 41 78.8 78.8 78.8 

krg tepat 2 3.8 3.8 82.7 

tepat 9 17.3 17.3 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

pertanyaan pengetahuan 15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 27 51.9 51.9 51.9 

krg tepat 16 30.8 30.8 82.7 

tepat 9 17.3 17.3 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 16 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 9 17.3 17.3 17.3 

krg tepat 40 76.9 76.9 94.2 

tepat 3 5.8 5.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 15 28.8 28.8 28.8 

krg tepat 34 65.4 65.4 94.2 

tepat 3 5.8 5.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 3 5.8 5.8 5.8 

krg tepat 27 51.9 51.9 57.7 

tepat 22 42.3 42.3 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 

 

pertanyaan pengetahuan 19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 4 7.7 7.7 7.7 

krg tepat 10 19.2 19.2 26.9 
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tepat 38 73.1 73.1 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 20 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 1 1.9 1.9 1.9 

krg tepat 14 26.9 26.9 28.8 

tepat 37 71.2 71.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 21 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk  tepat 9 17.3 17.3 17.3 

krg tepat 30 57.7 57.7 75.0 

tepat 13 25.0 25.0 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 43 82.7 82.7 82.7 

krg tepat 6 11.5 11.5 94.2 

tepat 3 5.8 5.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 

 

pertanyaan pengetahuan 23 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 12 23.1 23.1 23.1 

krg tepat 34 65.4 65.4 88.5 

tepat 6 11.5 11.5 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid tdk tepat 1 1.9 1.9 1.9 

krg tepat 42 80.8 80.8 82.7 

tepat 9 17.3 17.3 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

pertanyaan pengetahuan 25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid krg tepat 2 3.8 3.8 3.8 

tepat 50 96.2 96.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

Statistics 

kategori sikap responden 

N Valid 52 

Missing 0 

Mean 1.40 

Median 1.00 

Std. Deviation .495 

Variance .245 

Range 1 

Minimum 1 
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Statistics 

kategori sikap responden 

N Valid 52 

Missing 0 

Mean 1.40 

Median 1.00 

Std. Deviation .495 

Variance .245 

Range 1 

Minimum 1 

Maximum 2 

 

kategori sikap responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid positif 31 59.6 59.6 59.6 

negatif 21 40.4 40.4 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

Statistics 

kategori kepatuhan diet 

N Valid 52 

Missing 0 

Mean 1.54 

Median 2.00 

Minimum 1 

Maximum 2 

 

kategori kepatuhan diet 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid patuh 24 46.2 46.2 46.2 

tidak patuh 28 53.8 53.8 100.0 
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kategori kepatuhan diet 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid patuh 24 46.2 46.2 46.2 

tidak patuh 28 53.8 53.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

Statistics 

  kategori kadar 

GD

P 

resp

ond

en 

kategori kadar 

gula 

dara

h 

2JP

P 

N Valid 52 52 

Missing 0 0 

Mean 1.69 1.67 

Median 2.00 2.00 

Minimum 1 1 

Maximum 2 2 

 

 

kategori kadar GDP responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid terkontrol 16 30.8 30.8 30.8 

tidak terkontrol 36 69.2 69.2 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

kategori kadar gula darah 2JPP 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Perc

ent 

Valid terkontrol 17 32.7 32.7 32.7 
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tidak terkontrol 35 67.3 67.3 100.0 

Total 52 100.0 100.0  

 

BIVARIAT 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kat pengetahuan * kategori 

kadar GDP 

responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kat pengetahuan * kategori kadar GDP responden Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kat pengetahuan baik Count 13 8 21 

% within kat pengetahuan 61.9% 38.1% 100.0% 

tidak baik Count 3 28 31 

% within kat pengetahuan 9.7% 90.3% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kat pengetahuan 30.8% 69.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 16.031
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 13.673 1 .000   

Likelihood Ratio 16.571 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 15.723 1 .000   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46. 
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Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 16.031
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 13.673 1 .000   

Likelihood Ratio 16.571 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 15.723 1 .000   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kategori kepatuhan diet * 

kategori kadar 

GDP responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kategori kepatuhan diet * kategori kadar GDP responden Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori kepatuhan diet patuh Count 13 11 24 

% within kategori kepatuhan 

diet 
54.2% 45.8% 100.0% 

tidak patuh Count 3 25 28 

% within kategori kepatuhan 

diet 
10.7% 89.3% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kategori kepatuhan 

diet 
30.8% 69.2% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 6.984
a
 1 .008   

Continuity Correction
b
 5.482 1 .019   

Likelihood Ratio 7.435 1 .006   

Fisher's Exact Test    .015 .008 

Linear-by-Linear Association 6.849 1 .009   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,38. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kategori sikap responden * 

kategori kadar 

GDP responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kategori sikap responden * kategori kadar GDP responden Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori sikap responden positif Count 9 22 31 

% within kategori 

sikap 

responde

n 

29.0% 71.0% 100.0% 

negatif Count 7 14 21 

% within kategori 

sikap 

responde

n 

33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 16 36 52 
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kategori sikap responden * kategori kadar GDP responden Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori sikap responden positif Count 9 22 31 

% within kategori 

sikap 

responde

n 

29.0% 71.0% 100.0% 

negatif Count 7 14 21 

% within kategori 

sikap 

responde

n 

33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kategori 

sikap 

responde

n 

30.8% 69.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square .109
a
 1 .742   

Continuity Correction
b
 .001 1 .981   

Likelihood Ratio .108 1 .742   

Fisher's Exact Test    .768 .488 

Linear-by-Linear Association .107 1 .744   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,46. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jadwal makan 

responden * 

kategori kadar 

GDP responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kategori kepatuhan diet berdasarkan jadwal makan responden * kategori kadar GDP responden 

Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jadwal makan 

responden 

patuh Count 13 25 38 

% within kategori 

kepatuh

an diet 

berdas

arkan 

jadwal 

makan 

respon

den 

34.2% 65.8% 100.0% 

tidak patuh Count 3 11 14 

% within kategori 

kepatuh

an diet 

berdas

arkan 

jadwal 

makan 

respon

den 

21.4% 78.6% 100.0% 

Total Count 16 36 52 
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kategori kepatuhan diet berdasarkan jadwal makan responden * kategori kadar GDP responden 

Crosstabulation 

   kategori kadar GDP responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jadwal makan 

responden 

patuh Count 13 25 38 

% within kategori 

kepatuh

an diet 

berdas

arkan 

jadwal 

makan 

respon

den 

34.2% 65.8% 100.0% 

tidak patuh Count 3 11 14 

% within kategori 

kepatuh

an diet 

berdas

arkan 

jadwal 

makan 

respon

den 

21.4% 78.6% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kategori 

kepatuh

an diet 

berdas

arkan 

jadwal 

makan 

respon

den 

30.8% 69.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square .785
a
 1 .376   

Continuity Correction
b
 .299 1 .584   

Likelihood Ratio .821 1 .365   

Fisher's Exact Test    .506 .298 

Linear-by-Linear Association .770 1 .380   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,31. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jenis makanan 

responden * 

kategori kadar 

GDP responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kategori kepatuhan diet berdasarkan jenis makanan responden * kategori kadar GDP responden 

Crosstabulation 

   kategori kadar GDP 

responden 

Total    terkontrol tidak terkontrol 

kategori kepatuhan diet patuh Count 11 14 25 
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berdasarkan 

jenis makanan 

responden 

% within kategori 

kepatuhan diet 

berdasarkan 

jenis makanan 

responden 

44.0% 56.0% 100.0% 

tidak patuh Count 5 22 27 

% within kategori 

kepatuhan diet 

berdasarkan 

jenis makanan 

responden 

18.5% 81.5% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kategori 

kepatuhan diet 

berdasarkan 

jenis makanan 

responden 

30.8% 69.2% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

si

d

e

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 3.957
a
 1 .047   

Continuity Correction
b
 2.851 1 .091   

Likelihood Ratio 4.022 1 .045   

Fisher's Exact Test    .071 .045 

Linear-by-Linear Association 3.881 1 .049   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,69. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jumlah makan 

responden * 

kategori kadar 

GDP responden 

52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 

kategori kepatuhan diet berdasarkan jumlah makan responden * kategori kadar GDP responden 

Crosstabulation 

   kategori kadar GDP 

responden 

Total 

   

terkontrol 

tidak 

t

e

r

k

o

n

t

r

o

l 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

patuh Count 13 14 27 

% within kategori kepatuhan 

diet berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

48.1% 51.9% 100.0% 

tidak patuh Count 3 22 25 

% within kategori kepatuhan 

diet berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

12.0% 88.0% 100.0% 

Total Count 16 36 52 
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kategori kepatuhan diet berdasarkan jumlah makan responden * kategori kadar GDP responden 

Crosstabulation 

   kategori kadar GDP 

responden 

Total 

   

terkontrol 

tidak 

t

e

r

k

o

n

t

r

o

l 

kategori kepatuhan diet 

berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

patuh Count 13 14 27 

% within kategori kepatuhan 

diet berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

48.1% 51.9% 100.0% 

tidak patuh Count 3 22 25 

% within kategori kepatuhan 

diet berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

12.0% 88.0% 100.0% 

Total Count 16 36 52 

% within kategori kepatuhan 

diet berdasarkan 

jumlah makan 

responden 

30.8% 69.2% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (2-

side

d) 

Exact Sig. (1-

side

d) 

Pearson Chi-Square 7.963
a
 1 .005   

Continuity Correction
b
 6.356 1 .012   

Likelihood Ratio 8.454 1 .004   

Fisher's Exact Test    .007 .005 

Linear-by-Linear Association 7.810 1 .005   

N of Valid Cases
b
 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,69. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


