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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Konsep Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus atau penyakit gula atau kencing manis adalah penyakit 

yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal 

(hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan insulin baik absolute maupun relative. 

Diabetes Mellitus adalah gangguan pada metabolik yang sering ditandai 

dengan mudah buang air kecil secara berturut-turut dan juga kadar gula dalam 

tubuh meningkat. Diabetes Mellitus terjadi jika insulin yang dihasilkan tidak 

memenuhi kebutuhan tubuh untuk mempertahankan gula darah dalam batas 

normal (Damayanti S. (2015:5) dalam Ernawati (2017:8)). 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik yang berlangsung 

kronik progresif, dengan gejala hiperglikemi yang disebabkan oleh gangguan 

sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus 

merupakan penyakit kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi sangat 

potensial untuk dikendalikan melalui pengelolaan Diabetes mellitus. Diabetes 

mellitus juga merupakan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, oleh 

karena itu berhasil tidaknya pengelolaan Diabetes mellitus sangat tergantung 

dari pasien itu sendiri dalam mengendalikan kondisi penyakitnya dengan 
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menjaga kadar glukosa darahnya dapat tetap terkendali. ( Sari P.W.A & 

Isnawati M. (2014:3) dalam Ernawati (2017:7)). 

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus 

Menurut M. Clevo Rendy & Margareth TH (2012:165) penyebab 

diabetes militus yaitu: 

1. Diabetes mellitus tergantung insulin (DMTI) 

a. Faktor genetik 

Penderita tipe ini tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri tetapi 

mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik kearah 

terjadinya diabetes tipe 1. 

b. Faktor immunologi 

Merupakan adanya suatu respon autoimun yang merupakan respon 

abnormal dimana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan 

cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah 

sebagai jaringan asing. 

c. Faktor lingkungan 

hasil penyelidikan menyatakan bahwa virus atau toksin tertentu dapat 

memicu proses autoimun yang dapat menimbulkan destruksi sel β 

pancreas. 

2. Diabetes mellitus tidak tergantung insulin (DMTTI) 

Penyebab secara pasti dari DM tipe 2 ini belum diketahui. Faktor 

genetik diperkirakan memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi 

insulin. DMTTI ditandai dengan kelainan dalam sekresi insulin maupun 
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dalam kerja insulin. Pada pasien dengan DMTTI terdapat kelainan dalam 

pengikatan insulin dengan reseptor disebabkan oleh berkurangnya jumlah 

tempat reseptor yang responsif insulin pada membran sel. 

DMTTI merupakan suatu kelompok heterogen bentuk-bentuk diabetes 

yang lebih ringan, terutama dijumpai pada orang dewasa, tetapi terkadang 

dapat timbul pada masa kanak-kanak. Faktor resiko yang berhubungan 

dengan proses terjadinya DM tipe ini diantaranya usia (resisteni insulin 

cenderung meningkat pada usia diatas 65 tahun), obesitas, riwayat kelarga, 

dan kelompok etnik. 

2.1.3 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Terdapat klasifikasi DM menurut American Diabetes Association (ADA) 

tahun 2010 dalam Amtiria (2016:11) sebagai berikut: 

1. Diabetes Mellitus tipe I 

Diabetes mellitus tipe I yang disebut diabetes tergantung insulin 

(IDDM) merupakan gangguan katabolik dimana tidak terdapat insulin 

dalam sirkulasi, glukagon plasma meningkat dan sel-sel β pankreas gagal 

berespon terhadap semua rangsangan insulinogenik. Hal ini disebabkan oleh 

penyakit tertentu (antara lain infeksi virus dan autoimun) yang membuat 

produksi insulin terganggu. 

2. Diabetes Mellitus tipe II 

Dimulai dengan adanya resistensi insulin yang belum menyebabkan 

DM secara klinis. Hal ini ditandai dengan sel β pankreas yang masih dapat 

melakukan kompensasi sehingga terjadi keadaan hiperinsulinemia dengan 
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glukosa yang masih normal atau sedikit meningkat. Pada kebanyakan kasus, 

DM ini terjadi pada usia >40 tahun dan timbul secara perlahan. Menurut 

Perkeni (2011) untuk kadar gula darah puasa normal adalah ≤ 126 mg/dl, 

sedangkan untuk kadar gula darah 2 jam setelah makan yang normal adalah 

≤200 mg/dl. 

3. Diabetes Mellitus tipe lain 

Biasanya disebabkan karena adanya malnutrisi disertai kekurangan 

protein, gangguan genetik pada fungsi sel β dan kerja insulin, namun dapat 

pula terjadi karena penyakit eksokrin pancreas (seperti cystik fibrosis), 

endokrinopati, akibat obat-obatan tertentu atau induksi kimia. 

4. Diabetes Mellitus Gestasional 

Merupakan diabetes mellitus yang timbul selama kehamilan. 

Perubahan saat kehamilan berakibat melambatnya reabsorpsi makaan, 

sehingga menimbulkan keadaan hiperglikemi yang cukup lama. Menjelang 

aterm kebutuhan insulin meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan 

keadaan normal, yang disebut sebagai tekanan diabetonik dalam kehamilan. 

Keadaan ini menyebabkan terjadinya resistensi insulin secara fisiologi. 

2.1.4 Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

Diketahui bahwa diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang 

diturunkan dari orang tua kepada anaknya secara genetik. Bila orang tua 

menderita diabetes, maka anak-anaknya akan menderita diabetes, tetapi faktor 

keturunan saja tidak cukup. Faktor resiko diabetes mellitus dikelompokkan 

menjadi: 
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a. Faktor resiko yang tidak dapat diubah: 

1. Umur 

Semakin bertambahnya umur kemampuan jaringan mengambil glukosa 

darah semakin menurun. Penyakit ini lebih banyak terdapat pada orang 

berumur di atas 40 tahun daripada orang yang lebih muda. 

2. Keturunan  

Diabetes mellitus bukan penyakit menular tetapi diturunkan. Namun 

bukan berarti anak dari kedua orang tua yang diabetes pasti akan 

mengidap diabetes juga, sepanjang bisa menjaga dan menghindari faktor 

resiko yang lain. (Suiraoka, 2012:79). 

b. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi / diubah : 

Faktor resiko ini berawal dari perilaku, sehingga memiliki peluang untuk 

diubah atau dimodifikasi. Faktor resiko tersebut meliputi : 

1. Pola makan yang salah 

Pola makan yang salah dan cenderung berlebihan menyebabkan 

timbulnya obesitas. Obesitas sendiri merupakan faktor predisposisi utama 

dari penyakit diabetes mellitus. 

2. Aktivitas fisik dan kurang gerak 

Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan kurangnya pembakaran energi 

oleh tubuh sehingga kelebihan energi dalam tubuh akan disimpan dalam 

bentuk lemak dalam tubuh. Penyimpanan yang berlebihan akan 

mengakibatkan obesitas. 

3. Obesitas 
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Internasional Diabetes Federation (IDF) tahun 2004 menyebutkan 80 

persen dari penderita diabetes ternyata mempunyai berat badan yang 

berlebihan. 

4. Stress 

Stres mengarah pada kenaikan berat badan terutama karena kortisol, 

hormon stres yang utama. Kortisol yang tinggi menyebabkan 

peningkatan trigliserida darah dan penurunan penggunaan gula tubuh, 

manifestasinya adalah hiperglikemia. 

5. Pemakaian obat-obatan 

Memiliki riwayat menggunakan obat golongan kortikosteroid dalam 

jangka waktu lama. (Suiraoka, 2012:81) 

2.1.5 Gejala Klinis Diabetes Mellitus 

Secara umum gejala dan tanda penyakit DM dibagi dalam dua kelompok, 

yaitu akut dan kronis. 

a. Gejala akut dan tanda dini, meliputi : 

1. Penurunan berat badan, rasa lemas dan cepat lelah 

2. Sering kencing (poliuri) pada malam hari dengan jumlah air seni banyak 

3. Banyak minum (polidipsi) 

4. Banyak makan (polifagi) 

b. Gejala kronis meliputi : 

1. Gangguan penglihatan, berupa pandangan yang kabur dan menyebabkan 

sering ganti kacamata. 
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2. Gangguan saraf tepi berupa rasa kesemutan, terutama pada malam hari 

sering terasa sakit dan rasa kesemutan di kaki. 

3. Gatal- gatal dan bisul. Gatal umumnya dirasakan pada daerah lipatan 

kulit di ketiak, payudara dan alat kelamin. Bisul dan luka lecet terkena 

sepatu atau jarum yang lama sembuh. 

4. Rasa tebal pada kulit, yang menyebabkan penderita lupa memakai sandal 

dan sepatunya. 

5. Gangguan fungsi seksual. Dapat berupa gangguan ereksi, impoten yang 

disebabkan gangguan pada saraf bukan karena kekurangan hormon seks 

(testosterone). 

6. Keputihan. Pada wanita, keputihan dan gatal sering dirasakan, hal ini 

disebabkan daya tahan tubuh penderita menurun. (Suiraoka, 2012:82) 

2.1.6 Penatalaksanaan DM tipe 2 

Tujuan utama terapi DM adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin 

dan kadar gula darah dalam upaya mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler 

serta neuropati. Tujuan terapeutik pada setiap tipe DM adalah mencapai kadar 

glukosa darah normal (euglikemia) tanpa terjadi hipoglikemia dan gangguan 

series pada pola aktivitas pasien (Rendy, 2012:170). Terdapat 5 komponen 

dalam penatalaksanaan diabetes mellitus, yaitu: 

1. Diet untuk penderita DM baik tanpa atau dengan komplikasi 

2. Latihan atau olahraga 

3. Mengkonsumsi obat sesuai terapi 

4. Penyuluhan 
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5. Cangkok pancreas 

 

2.1.7 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Komplikasi akut adalah komplikasi yang harus mendapatkan penanganan 

yang cepat dan tepat. Sedangkan komplikasi kronis adalah komplikasi yang 

timbul setelah penderita mengidap penyakit diabetes mellitus selama 5-10 

tahun atau lebih (Rendy, 2012:169). 

1. Komplikasi Akut 

a. Hipoglikemia dan Hiperglikemia 

b. Penyakit makrovaskuler : mengenai pembuluh darah besar, penyakit 

jantung koroner (cerebrovaskuler, penyakit pembuluh darah kapiler) 

c. Penyakit mikrovaskuler : mengenai pembuluh darah kecil, retinopati, 

nefropati 

d. Neuropati saraf sensorik (berpengaruh pada ekstremitas), saraf otonom 

berpengaruh pada gastrointestinal, kardiovaskuler. 

2. Komplikasi Kronis / Menahun 

a. Neuropati diabetik 

b. Retinopati diabetik 

c. Nefropati diabetik 

d. Proteinuria 

e. Kelainan koroner 

f. Ulkus / gangrene 
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2.2 Konsep Glukosa Darah 

2.2.1 Pengertian 

Glukosa darah merupakan karbohidrat dalam bentuk monosakarida yang 

terdapat dalam darah  (Baron,1984 dalam Etika, 2017). Glukosa adalah bahan 

bakar utama dalam jaringan tubuh serta berfungsi untuk menghasilkan energi 

(Amir, 2015). Gula darah meningkat setelah makan atau minum minuman yang 

mengandung kadar glukosa di dalamnya. Umumnya tingkat gula darah 

bertahan pada batas-batas yang sempit sepanjang hari: 4-8 mmol/l (70-150 

mg/dl). Tingkat ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level 

terendah pada pagi hari, sebelum orang makan. (Maulana, 2015:187). 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Kadar Glukosa Darah dalam 

Tubuh 

Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan gula darah naik, yaitu kurang berolah raga, 

bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, meningkatnya stress, faktor 

emosi, dan pertambahan berat badan. Makanan adalah faktor yang sangat 

menentukan, apabila asupan karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah besar, 

maka akan meningkatkan kadar glukosa darah (Maulana, 2015:73) 

2.2.3 Pemeriksaan Glukosa Darah 

Selain diit dan olahraga secara teratur, penderita diabetes diharuskan 

rutung melakukan pemeriksaan gula darah. Mengetahui kadar gula darah 

sangatlah penting bagi penderita diabetes, yaitu untuk mengontrol kadar gula 
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darah pada tubuh penderita.  Kee (2008:213) menjelaskan terdapat tiga 

pemeriksaan gula darah, yaitu:  

1. Gula darah sewaktu  

Pemeriksaan gula darah yang dapat dilakukan setiap waktu tanpa harus 

memperhatikan makanan terakhir yang dikonsumsi maupun kondiri dari 

seseorang.  

2. Gula darah puasa  

Pemeriksaan gula darah yang dilakukan setelah klien berpuasa selama 8-12 

jam.   

3. Gula darah 2 jam setelah puasa  

Pemeriksaan gula darah ini biasanya dilakuakan untuk mengukur respons 

klien terhadap asupan tinggi karbohidrat 2 jam setelah makan 

2.2.4 Hasil pemeriksaan glukosa darah 

Hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa digategorikan hiperglikemi 

apabila hasilnya 101-125 mg/dl, normal apabila menunjukkan 71-100 mg/dl, 

dan hipoglikemi apabila hasilnya 0-70 mg/dl. Sedangkan pada pemeriksaan 

kadar gula darah post prandial dikategorikan hiperglikemi apabila hasilnya 

141-199 mg/dl, normal apabila hasilnya 71-14- mg/dl, dan hiperglikemi 

apabila hasilnya 0-70 (Kee, 2008:216) 
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2.3 Pola Makan 

Pola makan adalah berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran 

mengenai berbagai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap 

harinya. Pola makan yang tidak seimbang menyebabkan ketidakseimbangan 

zat gizi yang masuk kedalam tubuh dan dapat menyebabkan kekurangan gizi 

atau sebaliknya malah kelebihan zat gizi dalam tubuh. (Adriani M., & 

Wirjatmadi B. 2012:460) 

 

2.4 Konsep Diet Diabetes Mellitus 

2.4.1 Diet DM 

Diet adalah pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap 

hari agar seseorang tetap sehat. Diet adalah pengaturan pola makan, baik porsi, 

ukuran maupun kandungan gizi dan nutrisinya. Diet yang baik adalah diet yang 

menekankan pada perubahan dalam jenis makanan, jumlah dan seberapa sering 

seseorang makan dan ditambah dengan program (Hartono, 2006:3).  

Tujuan dari diet penyakit diabetes mellitus adalah membantu pasien 

memperbaiki kebiasaan makan dan olah raga untuk mendapatkan kontrol 

metabolik yang lebih baik, dengan cara: 

1. Mempertahankan kadar gula darah supaya mendekati normal dengan 

menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, dengan obat penurun 

glukosa oral dan aktivitas fisik. 

2. Mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. 
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3. Memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan 

normal. 

4. Menghindari atau menangani komplikasi akut pasien menggunakan insulin 

seperti hipoglikemia, komplikasi jangka pendek, dan jangka lama serta 

masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. 

5. Meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang 

optimal. (Almatsier, 2010:137) 

2.4.2 Syarat Diet DM 

Syarat-syarat diet penyakit diabetes mellitus menurut (Almatsier, 

2010:138) adalah: 

1. Kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk 

metabolisme basal sebesar 25-30 kkal/kg BB normal, ditambah kebutuhan 

untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus, misalnya kehamilan atau laktasi 

serta ada tidaknya komplikasi. Makanan dibagi dalam 3 porsi besar, yaitu 

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

makanan selingan (masing-masing 10-15%). 

2. Kebutuhan protein normal, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. 

3. Kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total, dalam 

bentuk < 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, 10% 

dari lemak tidak jenuh ganda, sedangkan sisanya dari lemak tidak jenuh 

tunggal. Asupan kolesterol makanan dibatasi, yaitu  ≤ 300 mg/hari. 

4. Kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60-

70%. 
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5. Penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan tidak diperbolehkan 

kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Bila kadar glukosa darah sudah 

terkendali, diperbolehkan mengonsumsi gula murni sampai 5% dari 

kebutuhan energi total. 

6. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Gula alternatif adalah 

bahan pemanis selain sakarosa. Gula alternatif bergizi adalah fruktosa, gula 

alkohol berupa sorbitol, manitol, dan silitol, sedangkan gula alternatif tak 

bergizi adalah aspartame dan sakarin. Fruktosa dalam jumlah 20% dari 

kebutuhan energi total dapat meningkatkan kolesterol dan LDL, sedangkan 

gula alkohol dalam jumlah berlebihan mempunyai pengaruh laksatif. 

7. Asupan serat dianjurkan 25 g/hari dengan mengutamakan serat larut air 

yang terdapat didalam sayur dan buah. Menu seimbang rata-rata memenuhi 

kebutuhan serat sehari. 

8. Pasien DM dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengonsumsi 

natrium dalam bentuk garam dapur seperti orang sehat, yaitu 3000 mg/hari. 

Apabila mengalami hipertensi, asupan garam harus dikurangi. 

9. Cukup vitamin dan mineral. Apabila asupan dari makanan cukup, 

penambahan vitamin dan mineral dalam bentuk suplemen tidak diperlukan. 

2.4.3 Prinsip Perencanaan Makanan bagi Penderita DM 

Prinsip diet DM adalah tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis 

(Tjokroprawiro, 2012 dalam jurnal skripsi Amtiria, 2016:20), diantaranya: 

1. Tepat Jadwal 
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Jadwal diet harus sesuai dengan intervalnya yang dibagi menjadi 

enam waktu makan, yaitu tiga kali makanan utama dan tiga kali makanan 

selingan. Penderita DM hendaknya mengonsumsi makanan dengan jadwal 

waktu yang tetap sehingga reaksi insulin selalu selaras dengan datangnya 

makanan dalam tubuh. Makanan selingan berupa snack penting untuk 

mencegah terjadinya hipoglikemia (menurunnya kadar gula darah).  

a. Makan pagi pukul 06.00 - 07.00 

b. Selingan pagi pukul 09.00 - 10.00 

c. Makan siang pukul 12.00 - 13.00 

d. Selingan siang pukul 15.00 - 16.00 

e. Makan malam pukul 18.00 - 19.00 

f. Selingan malam pukul 21.00 - 22.00 

2. Tepat Jumlah 

Aturan diet untuk DM adalah memperhatikan jumlah makan yang 

dikonsumsi. Jumlah makan (kalori) yang dianjurkan bagi penderita DM 

adalah makan lebih sering dengan porsi kecil. Tujuan cara makan seperti ini 

adalah agar jumlah kalori terus merata sepanjang hari, sehingga beban kerja 

organ-organ tubuh tidak berat, terutama organ pankreas. Cara makan yang 

berlebihan (banyak) tidak menguntungkan bagi fungsi pankreas. Penderita 

DM, diusahakan mengonsumsi asupan energi yaitu kalori basal 25-30 

kkal/kgBB normal yang ditambah kebutuhan untuk aktivitas dan keadaan 
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khusus, protein 10-20% dari kebutuhan energi total, lemak 20-25% dari 

kebutuhan energi total dan karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 

45-65% dan serat 25 g/hari (Perkeni, 2011).  

3. Tepat Jenis 

Setiap jenis makanan mempunyai karakteristik kimia yang beragam, 

dan sangat menentukan tinggi rendahnya kadar glukosa dalam darah ketika 

mengonsumsinya atau mengombinasikannya dalam pembuatan menu 

sehari-hari. 

a. Karbohidrat 

Terdapat dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan 

karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang 

mempunyai ikatan kimiawi hanya satu dan mudah diserap ke dalam 

aliran darah sehingga dapat langsung menaikkan kadar gula darah. 

Sumber karbohidrat sederhana antara lain es krim, jeli, selai, sirup, 

minuman ringan dan permen. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat 

yang sulit dicerna oleh usus. Penyerapan karbohidrat kompleks ini relatif 

pelan, memberikan rasa kenyang lebih lama dan tidak cepat menaikkan 

kadar gula darah dalam tubuh. Karbohidrat kompleks diubah menjadi 

glukosa lebih lama daripada karbohidrat sederhana sehingga tidak mudah 

menaikkan kadar gula darah dan lebih bisa menyediakan energi yang bisa 

dipakai secara bertingkat sepanjang hari. Karbohidrat yang tidak mudah 

dipecah menjadi glukosa banyak terdapat pada kacang-kacangan, serat 

(sayur dan buah), pati, dan umbi-umbian. Oleh karena itu, penyerapan 
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yang lebih lambat sehingga dapat mencegah peningkatan kadar gula 

darah secara drastis. Sebaliknya, karbohidrat yang mudah diserap, seperti 

gula (baik gula pasir, gula merah maupun sirup), produk padi-padian 

(roti, pasta) justru akan mempercepat peningkatan gula darah. 

b. Konsumsi Protein Hewani dan Nabati 

Protein nabati adalah protein yang didapatkan dari sumber-sumber 

nabati. Sumber protein nabati yang baik dianjurkan untuk dikonsumsi 

adalah dari kacang-kacangan, di antaranya adalah kacang kedelai 

(termasuk  produk olahannya, seperti tempe, tahu, susu kedelai dan lain 

lain), kacang hijau, kacang tanah, kacang merah dan kacang polong. 

Selain berperan membangun dan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, 

konsumsi protein juga dapat mengurangi atau menunda rasa lapar 

sehingga dapat menghindarkan penderita diabetes dari kebiasaan makan 

yang berlebihan yang memicu timbulnya kegemukan. Makanan yang 

berprotein tinggi dan rendah lemak dapat ditemukan pada ikan, daging 

ayam bagian paha dan sayap tanpa kulit, daging merah bagian paha dan 

kaki, serta putih telur. 

c. Konsumsi Lemak 

Konsumsi lemak dalam makanan berguna untuk memenuhi 

kebutuhan energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K serta 

menambah lezatnya makanan. Perbanyak konsumsi makanan yang 

mengandung lemak tidak jenuh, baik tunggal maupun rangkap dan 

hindari konsumsi lemak jenuh. Asupan lemak berlebih merupakan salah 
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satu penyebab terjadinya resistensi insulin dan kelebihan berat badan. 

Oleh karena itu, hindari pula makanan yang digoreng atau banyak 

menggunakan minyak. Lemak tidak jenuh tunggal (monounsaturated) 

yaitu lemak yang banyak terdapat pada minyak zaitun, buah alpukat dan 

kacang-kacangan.  Lemak ini sangat baik untuk penderita DM karena 

dapat meningkatkan HDL dan menghalangi oksidasi LDL. Lemak tidak 

jenuh ganda (polyunsaturated) banyak terdapat pada telur, lemak ikan 

salem dan tuna. 

d. Konsumsi Serat 

Konsumsi serat, terutama serat larut air pada sayur-sayuran dan 

buah-buahan. Serat ini dapat menghambat lewatnya glukosa melalui 

dinding saluran pencernaan menuju pembuluh darah sehingga kadarnya 

dalam darah tidak berlebihan. Selain itu, serat dapat membantu 

memperlambat penyerapan glukosa dalam darah dan memperlambat 

pelepasan glukosa dalam darah. American Diabetes Association 

merekomendasikan kecukupan serat bagi penderita DM adalah 20-35 

gram/hari, sedangkan di Indonesia asupan serat yang dianjurannya sekitar 

25 g/hari. Serat banyak terdapat dalam sayur dan buah, untuk sayur 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. 

Sayur golongan A bebas dikonsumsi yaitu oyong, lobak, selada, jamur 

segar, mentimun, tomat, sawi, tauge, kangkung, terung, kembang kol, 

kol, lobak dan labu air. Sementara itu yang termasuk sayur golongan B 

diantaranya buncis, daun melinjo, daun pakis, daun singkong, daun 

papaya, labu siam, katuk, pare, nangka muda, jagung muda, genjer, 
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kacang kapri, jantung pisang, daun beluntas, bayam, kacang panjang dan 

wortel. Untuk buah-buahan seperti mangga, sawo manila, rambutan, 

duku, durian, semangka dan nanas termasuk jenis buah-buahan yang 

kandungan HA diatas 10gr/100gr bahan mentah. 

e. Konsumsi Makanan dengan Indeks Glikemik Rendah 

Indeks glikemik adalah kecepatan tubuh memecah karbohidrat 

menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh. Makanan dengan 

indeks glikemik tinggi akan dicerna oleh tubuh dengan cepat dan 

meningkatkan kadar gula darah dengan segera. Sedangkan makanan 

dengan indeks glikemik rendah adalah sebaliknya. Jika tubuh 

mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, maka glukosa 

akan lebih cepat naik di dalam darah. Contoh makanan dengan indeks 

glikemik rendah < 55 seperti gandum, mie instan, ubi jalar, kacang 

kedelai, kacang hijau, jeruk, apel, dan susu. 

2.4.4 Jenis Diet dan Indikasi Pemberian 

Diet yang digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan diabetes 

mellitus dikontrol berdasarkan kandungan energi, protein, lemak, dan 

karbohidrat. Sebagai pedomannya, dipakai 8 jenis diet DM yang penetapannya 

ditentukan oleh keadaan pasien, jenis diabetes mellitus, dan program 

pengobatan secara keseluruhan (almatsier, 2010:139). 

2.1 Tabel paket Diit DM 

Jenis Diet Energi (kkal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) 
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Diit DM I 1100 43 30 172 

Diit DM II 1300 45 35 192 

Diit DM III 1500 51.5 36.5 235 

Diit DM IV 1700 55.5 36.5 275 

Diit DM V 1900 60 48 299 

Diit DM VI 2100 62 53 319 

Diit DM VII 2300 73 59 369 

Diit DM VIII 2500 80 62 396 

Sumber : Rendy, 2012:170 

Diit I s/d III  : diberikan kepada penderita yang terlalu gemuk 

Diit IV s/d V : diberikan kepada penderita dengan berat badan normal 

Diit VI s/d VIII : diberikan kepada penderita kurus. Diabetes remaja, atau 

diabetes dengan komplikasi. 

2.4.5 Perhitungan Kebutuhan Energi 

Data kebutuhan gizi dan zat gizi dianalisis secara deskriptif berdasarkan 

hasil perhitungan untuk pasien diabetes mellitus yaitu menggunakan 

perhitungan PERKENI. 

1. Perhitungan Kebutuhan Energi 

TEE = BEE + {(BEE x FA) + (BEE x FS) – (BEE x KU )} 

a. BBI ( Berat Badan Ideal) 

Laki-laki = TB (m
2
) x 22,5 

Perempuan = TB (m
2
) x 21 
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b. BEE ( Bassal Energi Espenditure) 

Laki-laki = BBI x 30 Kkal 

Perempuan =BBI x 25 Kkal 

c. FA ( Faktor Aktivitas) 

5% : Total Bedrest, CVA-ICH 

10% : Mobilisasi ditempat tidur 

20% : Jalan-jalan 

30% : Aktivitas Ringan 

40% : Aktivitas Sedang 

50% : Aktivitas Berat 

d. FS (Faktor Stress) 

10%  : DM Murni 

10%-20% : CHF, Beah minor, CVA (kasus neuro)  

13%  : Febris, kenaikan suhu 1
0
 C 

20-40% : Infeksi 

50%  : CH, Cancer 

50-80% : Sepsis 

10-50% : Post Operasi Sepsis 

10-25% : Luka bakar 10% 

25-50% : Luka bakar 25% 

50-100% : Luka bakar 50% 

e. KU (Koreksi umur) 

5% : 40-49 tahun 

10% : 50-59 tahun 



27 
 

15% : 60-69 tahun 

20% : >70 tahun 

2. Perhitungan Protein  

10-20% total energi 

3. Perhitungan Lemak 

15-30% total lemak 

4. Perhitungan Karbohidrat 

Sisa dari perhitungan energi 

2.4.6 Daftar Bahan Makanan Penukar 

Daftar bahan makanan penukar (DBMP) adalah penggolongan bahan 

makanan berdasar nilai gizi yang setara untuk perencanaan makan. Setiap 

golongan bahan makanan tersebut mempunyai kandungan kalori, protein, 

lemak, dan karbohidrat yang hampir sama (Sukardji, 2007:25). Daftar bahan  

makanan penukar dibagi menjadi 8 golongan, diantaranya: 

1. Golongan 1 : bahan makanan sumber karbohidrat  

2. Golongan 2 : bahan makanan sumber protein hewani  

3. Golongan 3 : bahan makanan sumber protein nabati  

4. Golongan 4 : sayuran  

5. Golongan 5 : buah-buahan  

6. Golongan 6 : susu  

7. Golongan 7 : minyak  

8. Golongan 8 : makanan tanpa kalori 
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2.4.7 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Melaksanakan Diet 

DM 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saifunurmazah pada 

tahun 2013 mengungkapkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan atau ketidakpatuhan pendeita DM dalam menjalani pengobatan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor internal adalah hal-hal yang bersumber dari dalam diri individu, 

yaitu: 

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman 

c. Pengalaman 

2. Faktor eksternal adalah hal-hal yang bersumber dari luar individu, yaitu 

a. Hukuman atau sanksi 

b. Pengawasan 

c. Kelompok 

d. Situasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Yulia pada tahun 

2015 dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam 

Menjalankan Diet pada Penderita DM Tipe 2”, menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan dalam menjalankan diet DM sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

2. Pengetahuan 

3. Persepsi 
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4. Motivasi diri 

5. Lama menderita penyakit DM tipe 2 

6. Dukungan keluarga 

7. Dukungan dari petugas kesehatan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Riza Triana, Darwin 

Karim, Jumaini pada tahun 2015 dengan judul “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Pasien Diabetes Mellitus tentang Penyakit dan Diet dengan 

Kepatuhan dalam Menjalankan Diet Diabetes Mellitus”, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan pasien tentang 

penyakit dan diet dengan kepatuhan menjalankan diet DM. responden dengan 

tingkat pengetahuan tinggi memiliki peluang untuk 7 kali lebih patuh dalam 

menjalankan diet DM dibandingkan responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza, 

dkk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghannissa Putri pada 

tahun 2016 dengan judul “Hubungan Pengetahuan Diet DM dengan Kepatuhan 

Diet pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja puskesmas 

Gamping II Sleman Yogyakarta”, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan diet DM dengan kepatuhan diet 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 diwilayah kerja puskesmas gamping II 

sleman Yogyakarta. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusti Fauzia, Ethyca 

Sari, dan Budi Artini dengan judul “Gambaran Faktor-faktor yang 
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Mempengaruhi Kepatuhan Diet Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah 

Puskesmas Pakis Surabaya”, hasil penelitian ini menunjukkan dari 30 

responden bahwa faktor yang berpengaruh adalah faktor pengetahuan 96% 

sebanyak 29 orang, faktor sikap 93% sebanyak 28 orang faktor dukungan 

keluarga (100%) sebanyak 30 orang dan faktor dukungan tenaga kesehatan 

93% sebanyak 28 orang. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Nur Aini, 

Arifianto, dan Bagus Prasetia pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-faktor 

yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penderita Diabetes Mellitus dalam 

Menjalankan Diit”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara motivasi diri penderita DM, pemahaman tentang diit DM, dan dukungan 

keluarga penderita DM dengan kepatuhan penderita DM dalam menjalankan 

diit DM. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gustiana, Suratun, dan 

Heryati pada tahun 2014 dengan judul “Faktor-faktor yang Berhubungan 

dengan Kepatuhan Diabetes Melitus pada Pasien DM”, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan diet DM 

adalah dukungan keluarga dan motivasi. Responden yang memiliki motivasi 

baik akan berpeluang mematuhi diet DM dibandingkan dengan responden yang 

memiliki motivasi kurang. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Farida ilmah, Thinni nurul rochmah pada 

tahun 2015 dengan judul “Kepatuhan Pasien Rawat Inap Diet DM Berdasarkan 
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Teori Kepatuhan Niven”. Ketidakpatuhan pasien dipengaruhi oleh empat faktor 

yaitu keyakinan, sikap, dan kepribadian, pemahaman terhadap instruksi, isolasi 

sosial, dan keluarga dan kualitas terhadap instruksi (Niven, 2002). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh yaitu dukungan 

petugas, sedangkan variabel sikap, keyakinan, pemahaman terhadap instruksi, 

kualitas interaksi dan dukungan keluarga tidak berpengaruh. Sikap dan 

keyakinan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pasien karena beberapa faktor 

salah satunya adalah pengetahuan responden, karena pengetahuan merupakan 

salah satu pembentuk keyakinan dan sikap yang baik pada seseoarang. 

Dukungan keluarga secara teori berpengaruh terhadap kepatuhan, namun pada 

penelitian ini tidak berpengaruh, kemungkinan disebabkan karena penentu 

sikap seseorang lebih besar karena dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau 

keluarganya. 

2.4.8 Faktor yang Berhubungan dengan Hambatan Diet DM 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rondhianto pada tahun 2013 

dengan judul “Faktor yang Berhubungan dengan Hambatan Diet DM pada 

Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari 

Kabupaten Bondowoso”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi 

keluarga dan dukungan keluarga berhubungan dengan hambatan diet DM yang 

dialami oleh pasien DM dalam melakukan perawatan mandiri diet. Semakin 

tinggi dukungan dan fungsi keluarga akan menurunkan hambatan-hambatan 

pasien dalam melaksanakan program diet DM. pengetahuan tentang fungsi 

keluarga dan dukungan keluarga yang diberikan oleh keluarga sangat 
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bermanfaat bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam tatalaksana pasien DM 

secara paripurna. 

 

2.5 Konsep Ketidakpatuhan 

2.5.1 Definisi Ketidakpatuhan 

Saifunurmazah (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa yang 

dimaksud dengan ketidakpatuhan yaitu  individu tidak melaksanakan program 

pengobatan yang disarankan dari pihak luar, yakni otoritas individu yang kuat 

yang menyebabkan individu enggan untuk melaksanakan kepatuhan yang 

disarankan. 

2.5.2 Tingkat Ketidakpatuhan 

Menurut Niven dalam Rahmayanti (2017:30) mendefinisikan pasien 

sebagai “sejauhmana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan 

oleh professional kesehatan.” Pasien mungkin tidak mematuhi tujuan atau 

mungkin melupakan begitu saja atau salah mengerti instruksi yang diberikan. 

Derajat ketidakpatuhan ditentukan oleh beberapa faktor:  

1. Kompleksitas prosedur pengobatan.  

2. Derajat perubahan gaya hidup yang dibutuhkan.  

3. Lamanya waktu dimana pasien harus mematuhi nasihat tersebut.  

4. Apakah penyakit tersebut benar-benar menyakitkan.  

5. Apakah pengobatan tersebut terlihat berpotensi menyelamatkan hidup.  
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6. Keparahan penyakit yang dipersepsikan sendiri oleh pasien dan bukan 

professional kesehatan 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan menurut Niven dalam 

Rahmayanti (2017:30) dapat digolongkan menjadi empat bagian:  

1. Pemahaman tentang instruksi  

Tidak seorangpun yang mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang 

instruksi yang diberikan padanya. Kadang-kadang hal ini disebabkan oleh 

kegagalan professional kesehatan dalam memberikan informasi yang 

lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan memberikan banyak instruksi 

yang harus diingat oleh pasien. Pendekatan praktis dalam meningkatkan 

kepatuhan pasien ditemukan oleh DiNicola dan DiMatteo dalam Niven: 

a. Buat instruksi tertulis yang jelas dan mudah diinterpretasikan. 

b. Berikan informasi tentang pengobatan sebelum menjelaskan hal-hal lain. 

c. Instruksi-instruksi harus ditulis dengan bahasa umum (non-medis) dan 

hal-hal penting perlu ditekankan.  

2. Kualitas interaksi  

Kualitas interaksi antara professional kesehatan dan pasien merupakan 

bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. 

3. Isolasi sosial dan keluarga 

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang 

program pengobatan yang dapat mereka terima. 
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4. Keyakinan, sikap dan kepribadian. 

Orang-orang yang tidak patuh adalah orang-orang yang lebih mengalami 

depresi, ansietas, sangat memperhatikan kesehatannya, memiliki kekuatan 

ego yang lebih lemah dan yang kehidupan sosialnya lebih memusatkan 

perhatian kepada dirinya sendiri. Kekuatan ego yang lemah ditandai dengan 

kekurangan dalam hal pengendalian diri sendiri dan kurangnya penguasaan 

terhadap lingkungan. Pemusatan terhadap diri sendiri dalam lingkungan 

sosial mengukur tentang bagaimana kenyamanan seseorang berada dalam 

situasi sosial. 

2.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Saifunurmazah pada tahun 

2013 dengan judul “Kepatuhan Penderita Diabetes Mellitus dalam Menjalani 

Terapi Olahraga dan Diet”, bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

diantaranya: 

1. Karakteristik individu 

Karakteristik individu meliputi usia, pendidikan, kepribadian, ciri kesakitan 

serta ciri pengobatan. Karakteristik individu ini berpengaruh pada kepatuhan 

penderita penyakit kronis seperti penyakit DM, dikarenakan perilaku 

ketaatan umumnya lebih rendah untuk penyakit kronis, karena penderita 

tidak dapat langsung merasakan akibat dari penyakit yang diderita. Selain 

itu kebiasaan pola hidup lama, pengobatan yang kompleks juga 

mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien. 

2. Persepsi dan pengharapan pasien 
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Persepsi dan pengharapan pasien terhadap penyakit yang dideritanya 

mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Dalam teori 

Health Belief Model (HBM) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fungsi 

dari keyakinan-keyakinan tentang kesehatan, ancaman yang dirasakan, 

persepsi, kekebalan, pertimbangan mengenai hambatan atau kerugian dan 

keuntungan. Seseorang akan cenderung patuh jika ancaman yang dirasakan 

begitu serius, sedangkan seseorang akan cenderung mengabaikan 

kesehatannya jika keyakinan akan pentingnya kesehatan yang harus dijaga 

rendah. 

3. Komunikasi antara pasien dengan tenaga medis 

4. Dukungan sosial 

Secara umum, orang-orang yang merasa mereka menerima penghiburan, 

perhatian dan pertolongan yang mereka butuhkan dari seseorang atau 

kelompok biasanya cenderung lebih mudah mengikuti nasehat medis, 

daripada pasien yang kurang merasa mendapat dukungan sosial, 

salahsatunya dukungan dari keluarga. 

2.5.5 Mengurangi Ketidakpatuhan 

Menurut teori DiNicola dan DiMatteo (1984) dalam Niven dalam 

Rahmayanti (2017:33)  mengusulkan lima titik rencana untuk mengatasi 

ketidakpatuhan pasien, yaitu: 

1. Syarat untuk menumbuhkan kepatuhan adalah mengembangkan tujuan 

kepatuhan. Seseorang akan mengikuti program diet jika ia memiliki 



36 
 

keyakinan dan sikap positif terhadap diet dan keluarga serta teman 

mendukung keyakinan tersebut. 

2. Perilaku sehat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, oleh karena itu perlu 

dikembangkan suatu strategi yang bukan hanya untuk mengubah perilaku, 

tetapi juga untuk mempertahankan perubahan tersebut. 

3. Pengontrolan perilaku seringkali tidak cukup untuk mengubah perilaku itu 

sendiri. Faktor kognitif juga berperan penting untuk mengembangkan 

perasaan mampu, bisa mengontrol diri dan percaya pada diri sendiri. 

4. Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota keluarga 

yang lain, teman, waktu dan uang merupakan faktor-faktor penting dalam 

kepatuhan terhadap program-program medis. 

5. Dukungan dari professional kesehatan merupakan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan. 

2.5.6 Cara-cara Meningkatkan Kepatuhan 

Smet (1994) dalam penelitian Saifunurmazah (2013:25) menyebutkan 

beberapa strategi yang dapat dicoba untuk meningkatkan kepatuhan, antara 

lain: 

1. Segi Penderita (internal) 

a. Meningkatkan control diri 

b. Meningkatkan efikasi diri 

c. Mencari informasi tentang pengobatan DM 

d. Meningkatkan monitoring diri 

2. Segi Tenaga Medis (eksternal) 
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a. Meningkatkan keterampilan komunikasi para tenaga medis 

b. Memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang penyakitnya dan 

cara pengobatannya 

c. Memberi dukungan sosial 

d. Pendekatan perilaku 

 

2.6 Pendidikan Kesehatan 

2.6.1 Definisi Pendidikan Kesehatan 

Menurut Fitriani (2011:70) Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya 

atau kegiatan untuk mempengaruhi orang agar ia atau mereka berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai kesehatan sehingga orang tersebut mampu untuk 

berperilaku hidup sehat.  

Pendidikan merupakan upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka 

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dari batasan ini 

tersirat unsur-unsur pendidikan, yakni: 

1. Input : sasaran pendidikan (individu, kelompok, masyarakat) dan 

pendidik (pelaku pendidikan) 

2. Proses : upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain 

3. Output : melakukan apa yang diharapkan atau perilaku 
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Luaran (output) yang diharapkan dari suatu pendidikan kesehatan adalah 

perilaku kesehatan atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan atau dapat dikatakan perilaku yang kondusif. 

2.6.2 Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Menurut Ali (2010:11) pendidikan kesehatan masyarakat bertujuan 

untuk: 

1. Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai dimasyarakat.  

2. Menolong individu untuk mampu secara mandiri atau berkelompok 

mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 

3. Mendorong pengembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan 

yang ada secara tepat. 

4. Agar klien mempelajari apa yang dapat dilakukan sendiri dan bagaimana 

caranya tanpa meminta pertolongan kepada sarana pelayanan kesehatan 

formal. 

5. Agar terciptanya suasana yang kondusif di mana individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat mengubah sikap dan tingkah lakunya. 

Tujuan utama pendidikan kesehatan menurut wahid dkk. (2012:8) yakni: 

1. Menetapkan masalah dan kebutuhan meraka sendiri 

2. Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan 

sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar 

3. Memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf 

hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. 
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2.6.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Menurut Fitriani (2011:77) Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat 

dilihat dari berbagai dimensi, yaitu: 

1. Dimensi sasaran : 

a. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu 

b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok 

c. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas 

2. Dimensi tempat pelaksanaan : 

a. Pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran murid 

b. Pendidikan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas dengan sasaran 

pasien dan keluarga pasien 

c. Pendidikan kesehatan ditempat kerja dengan sasaran buruh atau 

karyawan yang bersangkutan 

3. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan menurut Leavel dan Clark. 

a. Promosi kesehatan 

Pada tingkat ini pendidikan kesehatan sangat diperlukan seperti: 

peningkatan gizi, perbaikan kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi 

lingkungan serta hiegine perorangan. 

b. Perlindungan khusus 

Seperti program imunisasi dalam bentuk pelayanan perlindungan khusus 

sangat dibutuhkan terutama dinegara berkembang. 

c. Diagnosis dini dan pengobatan segera 

d. Pembatasan kecacatan 

e. Rehabilitasi 
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2.6.4 Sasaran Pendidikan Kesehatan 

Menurut Fitriani (2011:74) sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia 

berdasarkan pada program pembangunan Indonesia. 

1. Masyarakat umum 

2. Masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja 

3. Sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual 

2.6.5 Metode Pendidikan Kesehatan 

Menurut Notoadmojo (2003:104), berdasarkan pendekatan sasaran yang 

ingin dicapai, penggolongan metode pendidikan ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Metode berdasarkan pendekatan perorangan 

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina 

perilaku baru, atau membina seorang yang mulai tertarik pada suatu 

perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual 

ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda 

sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Ada 2 bentuk 

pendekatannya yaitu : 

1) Bimbingan dan penyuluhan (Guidance and Counceling) 

Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas lebih intensif, setiap 

masalah yang dihadapi oleh klien dapat dikorek, dan dibantu 

penyelesaiannya. Akhirnya, klien tersebut akan dengan sukarela dan 

berdasarkan kesadaran, penuh pengertian akan menerima perilaku 

tersebut (mengubah perilaku). 

2) Wawancara (Interview) 
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Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. 

Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali 

informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, ia tertarik 

atau belum menerima perubahan, untuk mengetahui apakah perilaku 

yang sudah atau yang akan diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan 

kesadaran yang kuat. Apabila belum maka perlu penyuluhan yang lebih 

mendalam lagi. 

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok 

Penyuluh berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam 

penyampaian pendidikan kesehatan dengan metode ini kita perlu 

mempertimbangkan besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan 

formal dari sasaran. Efektivitas suatu metode akan tergantung pula pada 

besarnya sasaran pendidikan. Ada 2 jenis tergantung besarnya kelompok, 

yaitu : 

1) Kelompok besar 

a. Metode ceramah 

b. seminar 

2) Kelompok kecil 

a. Diskusi kelompok 

b. Curah pendapat (Brain Storming) 

c. Bola Salju (Snow Balling) 

d. Kelompok kecil-kecil (Bruzz Group) 

e. Memainkan Peran (Role Play) 

f. Permainan Simulasi (Simulation Game) 
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3. Metode berdasarkan pendekatan massa (public) 

Metode pendekatan massa ini cocok untuk mengkomunikasikan pesan-

pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran dari 

metode ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, 

jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

sebagainya, sehingga pesan-pesan kesehatan yang ingin disampaikan harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa.  

2.6.6 Tahapan Kegiatan Pendidikan Kesehatan 

Menurut Hanlon 1964 dikutip oleh Azwar 1983 dalam Fitriani (2011:74) 

mengemukakan tahapan yang dilalui oleh pendidikan kesehatan adalah: 

1. Tahap Sensitisasi 

Pada tahapan ini dilakukan guna untuk memberikan informasi dan 

kesadaran pada masyarakat tentang hal penting mengenai masalah 

kesehatan. Pada kegiatan ini tidak memberikan penjelasan mengenai 

pengetahuan, tidak pula merujuk pada perubahan sikap, serta tidak atau 

belum bermaksud pada masyarakat untuk mengubah perilakunya. 

2. Tahap Publisitas 

Merupakan tahapan lanjutan dari tahap sensitisasi. Bentuk kegiatan ini 

berupa press release yang dikeluarkan oleh departemen kesehatan untuk 

memberikan penjelasan lebih lanjut jenis atau macam pelayanan kesehatan. 

3. Tahap Edukasi 

Mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, 

serta mengarahkan pada perilaku yang diinginkan. 
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4. Tahap Motivasi 

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa 

setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu 

mengubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan.  

2.6.7 Media Pendidikan Kesehatan Berdasarkan Fungsinya 

1. Media Cetak 

a. Leaflet 

bentuk penyampaian informasi kesehatan melalui lembaran yang dilipat 

b. Booklet 

suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk 

tulisan dan gambar. Booklet sebagai saluran, alat bantu, sarana dan 

sumber daya pendukungnya untuk menyampaikan pesan harus 

menyesuaikan dengan isi materi yang akan disampaikan. 

c. Flyer (selembran) 

d. Flip Chart (Lembar Balik) 

e. Rubik (tulisan-tulisan surat kabar), Foto, dan Poster 

2. Media Elektronik 

a. Video dan film Strip 

b. Slide 

3. Media Papan. (Notoatmodjo, 2003 116) 

 

 



44 
 

2.6.8 Media dalam Pendidikan Kesehatan Diet DM menurut 

penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Laraswati Mustika 

pada tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Konseling Gizi Menggunakan 

Media Booklet Dibandingkan dengan Leaflet Pada Kepatuhan Diet Pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Gamping II”, penelitian ini 

menunjukkan bahwa Skor rata-rata peringkat leaflet (26,42) lebih rendah 

daripada rata-rata peringkat kelompok booklet (34,58). Hasil analisis 

menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

bermakna antara kepatuhan jumlah kelompok leaflet dengan kelompok booklet 

karena p = 0,017 (p < 0,05).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kedua media memiliki perbedaan pengaruh dalam memperbaiki tingkat 

kepatuhan jumlah makanan responden.  Skor rata-rata kepatuhan jenis 

makanan kelompok leaflet (31,38) lebih tinggi daripada rata-rata peringkat 

kepatuhan jenis makanan kelompok booklet (29,62). Hasil analisis 

menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang bermakna antara kepatuhan jenis kelompok booklet dan kelompok leaflet 

karena p = 0,596 (p > 0,05).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kedua media memiliki pengaruh yang sama dalam hal memperbaiki tingkat 

kepatuhan terhadap jenis makanan yang dikonsumsi responden. Skor rata-rata 

kepatuhan jadwal kelompok leaflet (24,93) lebih rendah daripada kepatuhan 

jadwal kelompok booklet (36,07). Hasil analisis menggunakan uji Mann-

Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara kepatuhan 

jadwal kelompok booklet dan leaflet karena p = 0,002 (p < 0,05).  Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa kedua media memiliki perbedaan pengaruh 

dalam memperbaiki tingkat kepatuhan jadwal makan responden.  Skor rata-rata 

kepatuhan diet kelompok leaflet (28,00) lebih rendah daripada kelompok 

booklet (33,00). Hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara kepatuhan diet kelompok 

booklet dan leaflet karena p = 0,73 (p < 0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kedua media memiliki pengaruh yang sama dalam hal 

memperbaiki tingkat kepatuhan diet responden. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa, tidak ada perbedaan yang bermakna antara kepatuhan diet kelompok 

booklet dan leaflet setelah diberikan perlakuan karena p = 0,73 (p > 0,05). 

Sehingga  kedua media memiliki pengaruh yang sama dalam hal memperbaiki 

tingkat kepatuhan terhadap jenis makanan yang dikonsumsi responden. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Komang 

Riyon Ningrat, Kusnanto, dan Elida Ulfiana pada tahun 2016 dengan judul 

“Edukasi Latihan Keluarga dengan Media Booklet dan Manajemen Diet Pasien 

Diabetes Mellitus”, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

edukasi latihan keluarga dengan media booklet terhadap pengetahuan dan 

tindakan keluarga dalam manajemen diet pasien DM. Namun, tingkat 

kepatuhan diet dan intensi untuk patuh menjalani diet DM cenderung 

meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan catatan 

makanan harian, perubahan terjadi pada ketepatan jenis makanan yang 

dikonsumsi. Hal ini dikarenakan responden memiliki buku pedoman 

manajemen diet yang berupa booklet, sehingga responden dapat menyusun 

menu makan pasien DM berdasarkan data yang dimiliki di dalam booklet. 
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Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pendidikan kesehatan tentang 

diet metode piring dengan media leaflet, yang dilakukan oleh Irba Tartila pada 

tahun 2017. Menunjukkan bahwa pengetahuan dari empat audience yang 

datang meningkat sekitar 75% dimana pasien sudah memahami lebih baik 

mengenai diabetes dan dapat menentukan makanan yang disesuaikan dengan 

plate method untuk pasien diabetes. 

Berbeda dengan penjelasan diatas. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Tri Susilaningsih pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Pendidikan Kesehatan dengan Media Video Terhadap Tingkat Kepatuhan Diet 

Pada Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Gamping 1 Sleman 

Yogyakarta”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan media video terhadap tingkat kepatuhan diet pada penderita 

diabetes mellitus. 

2.6.9 Efektifitas Pendidikan Kesehatan dalam Merubah Perilaku 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Etika Munfaati pada tahun 

2016 dengan judul “Gambaran Kadar Gula Darah Sebelum dan Sesudah 

Edukasi Diet DM pada Penderita DM tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kedungkandang Kota Malang”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penelitian yang dilakukan selama 10 hari belum optimal. karena pendidikan 

kesehatan hanya dilakukan 2x pada kedua responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil kadar gula 

darah yang tinggi yaitu ≥ 126 mg/dl. 

 


