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HUBUNGAN LAMA MENDERITA DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN 

LANSIA TENTANG DIET DIABETES MELLITUS DI PROLANIS 

PUSKESMAS KARTASURA 

 
Abstrak 

 
Latar Belakang : Diet DM yang dijalankan secara tepat dapat menolong dalam 

mengontrol kadar gula darah. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan lebih mengenai 

diet diabetes mellitus. Pengetahuan secara mendalam ini tentunya memiliki peran yang 

krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan dari penderita diabetes melitus dalam 

melangsungkan program diet. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan 

mengetahui hubungan antara lamanya pasien menderita diabetes mellitus dengan tingkat 

pengetahuan dari lansia mengenai diet diabetes mellitus di Prolanis Puskesmas 

Kartasura. Metode : Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif dengan memakai 

pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang terdapat pada penelitian ini adalah 50 

responden dengan tekhnik accidental sampling. Kuisioner digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data, dimana kuisioner ini telah dibuat oleh peneliti yang telah di uji 

validitas dan reabilitas. Analisa data memakai uji Chi Square dengan p<0,05. Hasil 

penelitian : Responden sebagian besar lansia yang telah menderita DM selama leboh 

dari 5 tahun (64%), sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang diet DM 

cukup dengan jumlah 27 orang (80%). Responden pada penelitian ini mayoritas memiliki 

pengetahuan baik dengan lama menderita lebih dari lima tahun dengan hasil nilai p<0,05 

dn r=0,681. Kesimpulan : Adanya hubungan antara lama menderita dengan pengetahuan 

lansia tentang diet DM (p=0,01) Saran : Sebaiknya diberikan informasi yang rutin oleh 

perawat kepada pasien terkait dengan penyakit DM, terkusus dalam bagaimana 

melakukan diet yang cocok, agar pasien DM dapat selalu termotivasi untuk melakukan 

diet secara benar. 
 

Kata Kunci : Lama menderita, pengetahuan, diet DM, lansia. 
 

 

Abstract 
 

Background : A DM diet that is run properly can help control blood sugar levels. 

Therefore, more knowledge about diabetes mellitus diet is needed. This in-depth 

knowledge certainly has a crucial role in shaping the compliance behavior of people 

with diabetes mellitus in carrying out a diet program. Objective : This study aims to 

analyze and determine the relationship between the length of time patients suffer from 

diabetes mellitus with the level of knowledge of the elderly about diabetes mellitus diet 

at Prolanis Puskesmas Kartasura. Methods : This research is a quantitative type using 

a cross sectional approach. The number of samples contained in this study were 50 

respondents with accidental sampling technique. Questionnaires are used in collecting 

data, where this questionnaire has been made by researchers who have been tested for 

validity and reliability. Data analysis used Chi Square test with p<0.05. Results : The 

majority of respondents were elderly who had suffered from DM for more than 5 years 

(64%), most of the respondents had sufficient knowledge about the DM diet with a total 

of 27 people (80%). The majority of respondents in this study had good knowledge with 
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a length of suffering more than five years with p <0.05 and r = 0.681. Conclusion : 

There is a relationship between the length of suffering with the knowledge of the elderly 

about the DM diet (p = 0.01). Suggestion: It is better to give routine information by 

nurses to patients related to DM, especially in how to do a suitable diet, so that DM 

patients can always be motivated to diet properly. 

 

Keywords : Long suffering, knowledge, DM diet, elderly. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena yang tidak dapat dipungkiri oleh negara maju dan berkembang pada abad 21 

adalah fenomena penuaan penduduk. Menurut data United Nations on the Wold 

Population tahun 2015 mendata ada sebanyak 901 juta orang yang telah berusia lanjut 

di dunia. Jumlah ini diprediksi terus tumbuh menjadi 27,5 juta (10,3%) dan 57,0 juta 

(17,9%) pada tahun 2045. (BPS, Bappenas, UNFPA, 2018). 

Diabetes melitus merupakan satu dari penyakit jenis baru yang ditemukan oleh 

negara maju dan berkembang. Diabetes bersifat kronis dan progresif, dan prevalensinya 

meningkat seiring bertambahnya usia (Valencia et al., 2018). Diabetes mellitus adalah 

peningkatan konsentrasi glukosa yang terjadi dalam darah atau hiperglikemia yang 

dikarenakan adanya gangguan terhadap metabolisme pankreas yang tidak dapat 

menghasilkan insulin secara efektif. (Kemenkes, 2014). 

Seiring bertambahnya usia, glukosa darah akan meningkat dan beresiko 

terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus pada lansia bersifat asimtomatik atau 

tanpa gejala, walaupun ada gejala tetapi berupa gejala yang kurang khas seperti 

menurunya status kognitif dan kemampuan fungsional, perubahan tingkah laku, dan 

kelemahan (Destri, Febrina, 2019). Diabetes mellitus yang disebabkan oleh 

hiperglikemia   akibat penurunan sensitivitas diri terhadap insulin secara relatif atau 

penyesuaian insulin secara absolut, adalah salah satu penyakit kronis yang dapat 

meningkatkan risiko kronis yang memicu terjadinya penyakit tidak menular kronis 

lainya hingga menyebabkan kematian (Rosyada, 2013). Menurut kementrian 

kesehatan (2012) Diabetes mellitus adalah penyakit terbaru yang membuat pasien 

melakukan rawat jalan di rumah sakit. Pada tahun 2015 data statistic World Health 

Organisation menunjukan penderita 

Diabetes Melitus didunia 171 orang dan memperkirakan akan mengalami 
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peningkatan menjadi 366 juta orang di tahun 2030. Sedangkan International Diabetes 

Federation pada 2017 menunjukan jumlah orang yang menderita Diabetes Melitus di 

seluruh dunia mencapai hingga 425 juta orang dewasa yang memiliki usia 20-79 tahun. 

Menurut Laporan Nasional Riskesdas 2018, pravelensi diabetes melitus pada penduduk 

berbagai umur di Indonesia adalah 1.017.290 atau 1,5%. Sedangkan, pravelensi diabetes 

mellitus pada penduduk semua umur di Jawa tengah adalah 132.565 atau 1,6%. 

Pravelensi diabetes mellitus pada penduduk berumur 65-74 tahun adalah 40.180 atau 

6,03%, sedangkan pravelensi pada umur 75 tahun keatas adalah 18.565 atau 3,32%. 

Reaksi tubuh pasien diabetes mellitus terhadap insulin menurun. Kondisi ini 

menjadi penyebab peningkatan kadar gula dalam darah yang menimbulkan berbagai 

komplikasi akut dan kronis. Salah satu penatalaksanaan yang utama bagi penderita 

diabetes mellitus adalah perencanaan makanan atau pengelolaan diet. Penatalaksanaan 

diet yang tepat menganut 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan. Penatalaksanaan diet 

yang kurang mengakibatkan beberapa komplikasi lain seperti ginjal, jantung, hipertensi, 

dan katarak.(Risnasari, 2014). 

Tindakan pencegahan penting yang dilakukan oleh penderita diabetes mellitus 

adalah dengan memodifikasi faktor risiko, seperti resistensi insulin dan obesitas dengan 

melaksanakan pola hidup yang lebih sehat. Pola hidup yang lebih sehat dapat dilakukan 

dengan aktivitas fisik, olahraga dan diet seimbang untuk mencegah atau mengurangi 

kejadian diabetes mellitus dan populasi berisiko. (Ratnawati et al., 2018). 

Diet diabetes yang baik mampu mengontrol kadar gula dalam darah, dimana hal 

tersebut adalah pencetus keabnormalan jumlah insulin. Pengetahuan tentang diet 

diabetes mellitus akan berperan dalam membentuk perilaku yang patuh terhadap diet 

pada penderita diabetes mellitus. (Delima et al., 2020) 

Individu yang menderita penyakit kronis dalam kurun waktu yang cukup lama, 

tentunya akan berpengaruh terhadap pengalaman dan pengetahuanya ketika 

menjalankan terapi pengobatan. Lansia dengan pengetahuan baik akan memiliki 

memahami penyakitnya dan berperan aktif dalam manajemen penyakitnya dan kontrol 

optimal penyakitnya sehingga meminimalisir terjadinya komplikasi dan mengurangi 

beban penyedia layanan kesehatan (Kushwaha et al., 2016). Kurangnya pengetahuan 

dan kesadaran lansia akan berpengaruh pada kemampuan lansia dalam menangani 

penyakitnya sehingga akan mengakibatkan peningkatan resiko terjadinya komplikasi 
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(Khapre et al., 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh peneliti 

di Prolanis wilayah kerja Puskesmas Kartasura terdapat 104 lansia yang terdaftar di 

prolanis wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Berdasarkan 104 lansia tersebut, lansia 

penderita Diabetes Mellitus berjumlah 75 orang dan 29 orang mengidap penyakit lain 

seperti hipertensi dan penyakit jantung. Kegiatan prolanis yang sudah dilakukan selama 

pandemi yaitu pemeriksaan cek gula puasa bagi prolanis diabetes mellitus satu bulan 

satu kali di minggu kedua pada hari kamis, penyuluhan kesehatan dilaksanakan minggu 

kedua satu bulan sekali pada hari kamis. 

Berdasarkan latar belakang diatas serta masih jarangnya penelitian tentang 

Hubungan Lama Menderita Diabetes Mellitus Dengan Tingkat Pengetahuan Diet 

Diabetes Mellitus Pada Lansia khususnya di jawa tengah, dengan demikian peneliti 

termotivasi untuk mengangkat judul “Hubungan Lama Menderita Diabetes Mellitus 

Dengan Tingkat Pengetahuan Lansia Tentang Diet Diabetes Mellitus di Prolanis 

Puskesmas Kartasura 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah pada 

penelitian ini “Apakah terdapat hubungan antara lama menderita diabetes mellitus 

dengan tingkat pengetahuan lansia tentang diet diabetes mellitus di Prolanis Puskesmas 

Kartasura ?”. 

Penelitian ini jika ditinjau secara umum memiliki tujuan yaitu untuk 

menganalisa antara hubungan lamanya seseorang menderita diabetes mellitus dengan 

tingkat pengetahuan lansia tentang diet diabetes mellitus di Prolanis Puskesmas 

Kartasura 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Lansia 

Menurut Wibowo (2018) dalam UU No. 13 tahun 1998 mengenai kesejahteraan 

lansia yang tercantum pada BAB 1 pasal 1 ayat 2 mengemukakan bahwa : “Lansia 

merupakan invidu yang umurnya hingga 60 tahun keatas”. 

Menurut Wibowo (2018) dalam World Health Organisation, kategori lansia 

terbagi ke dalam 4 tahap yaitu : 

a. Usia pertengahan (midlle age): 45 sampai 59 tahun 

b. Lansia (eldery) : 60 sampai 74 tahun 

c. Lansia tua (old) : 75 sampai 90 tahun 
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d. Usia sangat tua (very old) : ≥ 90 tahun 

Sedangkan menurut Kholifah (2016) dalam Depkes RI (2005) batasan lansia 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu : 

a. Usia lanjut presenilis : usia 45 sampai 59 tahun 

b. Usia lanjut : usia 60 tahun keatas 

c. Usia lanjut beresiko : usia ≥70 tahun yang mengalami masalah kesehatan 

Lansia mengalami gangguan kesehatan mulai dari menurunya fungsi organ 

tubuh sehingga mengakibatkan penurunan fungsi dan daya tahan tubuh serta 

peningkatan risiko penyakit (Kholifah, 2016). Menurut Herawati dan Deharnita (2019) 

dalam The National Old People’s Walfare Council 

Inggris berpendapat mengenai penyakit umum yang kerap menyerang lansia ada 

12 macam yang salah satunya adalah Diabetes Mellitus 

Beberapa pandangan lain yang menyatakan lansia menghadapi perubahan 

dihidupnya yang menyebabkan berbagai masalah, antara lain : 

a. Fisik 

Fisik menjadi lemah adalah salah satu masalah yang dihadapi lansia. Peradangan pada 

persendian terjadi saat melakukan aktivitas berat, mata mulai kabur, telinga mulai 

kehilangan daya pendengaran, dan imun tubuh berkurang yang mnenyebabkan mudah 

sakit. 

b. Kognitif (intelektual) 

Lansia kerap mengalami masalah kognitif seperti menurunya ingatan terhadap sesuatu 

atau pikun dan sukar melakukan sosialisasi dengan masyarakat. 

c. Emosional 

Lansia sering menghadapi masalah psikologis seperti keinginan untuk berkumpul 

kembali bersama keluarga sangat kuat, sehingga kepedulian lansia terhadap anggota 

keluarga semakin besar. Orang yang lebih tua sering marah ketika sesuatu tidak berjalan 

sesuai keinginan mereka dan merasa frustrasi dengan financial yang belum 

terselesaikan. 

d. Spiritual 

Lansia menghadapi masalah spiritual seperti kesulitan menghafal kitab suci karena 

hilang ingatan, merasa tidak senang dan khawatir ketika mengetahui anggota keluarga 

yang tidak menjalankan ibadah, dan takut menghadapi masalah. 
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1.2.2 Pengetahuan 

Pengetahuan yaitu pemahaman seseorang mengenai hal atau tindakan seseorang untuk 

paham terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan bisa berupa barang melalui emosi dan 

akal, bisa juga berupa objek yang dipahami orang dalam bentuk ideal yang dipahami 

orang dalam bentuk ideal atau terkait dengan masalah mental (Rahmi et al., 2016) 

Menurut Notoatmodjo (2014) terdapat pengetahuan terbagi menjadi beberapa 

tahap: 

a. Tahu (know) 

Pengetahuan tersedia terbatas pada apa yang telah diingat sebelumnya. Kemampuan 

pada level ini antara lain penyebutan, pernyataan, definisi. Contohnya meliputi: 

mengidentifikasi pengetahuan, pengaturan rekam medis, menunjukkan tanda dan juga 

gejala dari suatu penyakit. 

b. Memahami (comprehension) 

Pengetahuan didefinisikan menggambarkan objek dengan benar. Siapapun yang 

mengetahui dapat menjelaskan kesimpulan dan menginterpretasikan hasil yang 

dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Pengetahuan pada fase ini dapat mengimplementasi materi yang dipelajari. Misalnya, 

mengumpulkan (collecting) rekam medis atau memproses layanan pendaftaran. 

d. Analisis (analysis) 

Ketrampilan untuk menggambarkan materi menjadi komponen yang saling terkait. 

Memiliki kemampuan analisis seperti bisa menjelaskan, membagi, dan 

membandingkan. Misalnya dapat menganalisa dan juga melakukan perbandingan 

mengenai kelengkapan rekam medis ditinjau dari metode Huffman dan metode Hatta. 

e. Sintesis (synthesis) 

Pada tahap ini individu mampu menghubungkan beberapa ilmu pengetahuan yang telah 

ada sebelumnya menjadi ilmu pengtetahuan baru. Kompetensi ini meliputi melakukan 

perencanaan, mengklasifikasikan, mendesain dan mengkreasikan. Misalnya, 

menyiapkan rekam medis dan juga melakaukan penyusunan mekanisme rawat jalan 

ataupun rawat inap. 

 

f. Evaluasi (evaluation) 
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Pengetahuan fase ini kompetensi untuk mengevaluasi bahan. Evaluasi diartikan sebagai 

cara untuk merencanakan, mencapai, dan mempersiapkan bahan infromasi yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan lain. Tahap ini mendefinisikan tingkat mengerti 

yang diperoleh individu setelah melewati beberapa proses (seperti mencari, 

menanyakan dan belajar menurut pengalaman). 

Menurut Notoatmodjo (2012) faktor intenal yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan, sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan mengarah pada bimbingan orang menuju tujuan tertentu yang memandu 

kegiatan dan pemahaman hidup untuk keselamatan serta kebahagiaan. Pendidikan 

penting untuk mengakses informasi seperti sesuatu yang penting bagi kesehatan. 

b. Pekerjaan 

Bekerja merupakan aktivitas yang melelahkan dan menyita waktu. Ibu-ibu yang bekerja 

mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

c. Usia 

Usia individu dinilai dari lahir sampai ulang tahun. Semakin dewasa seseorang, semakin 

dewasa pikirannya. Dalam kepercayaan publik, orang dewasa lebih dipercaya daripada 

anak di bawah umur. Orang yang lebih dewasa akan lebih baik dalam menemukan solusi 

dalam masalah. 

Menurut (Notoatmodjo, 2018) faktor eksternal yang berpengaruh pada 

pengetahuan antara lain : 

a. Ekonomi 

Keluarga yang mempunyai ekonomi baik lebih puas daripada keluarga yang mempunyai 

ekonomi rendah. Hal ini juga mempengaruhi pada permintaan informasi. Dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi bisa berpengaruh pada pengetahuan seseorang. 

b. Informasi 

Informasi didefinisikan sebagai pernyataan seseorang mengenai informasi yang baru 

yang diberikan dasar baru untuk berpikir tentang pembentukan sikap terhadap masalah 

tersebut. 

c. Kebudayaan/lingkungan 

Budaya adalah pengaruh besar pada pengetahuan yang kita hidup dan tumbuhkan. Bagi 

penderita diabetes, tingkat pengetahuan tertentu penting dalam mengelola diabetes 
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untuk menjaga kadar gula darah. 

 

2. METODE 

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan cross 

sectional. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang praktis, 

rasional dan sistematis, dengan data penelitian yang didapatkan dalam bentuk numerik 

dan dianalisis menggunakan metode statistik. Cross sectional yaitu desain penelitian 

yang pengumpulan datanya dilaksanakan selama satu waktu dan fokus tertentu 

(Notoatmodjo, 2018). Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif yang 

dipergunakan untuk melihat adanya hubungan antara lama menderita diabetes mellitus 

dengan tingkat pengetahuan lansia tentang diet diabetes mellitus. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribrusi Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Jumlah Persen (%) 

Usia   

60-74 Tahun 50 100 

Jenis kelamin   

Laki-laki 11 22 
Perempuan 39 78 

Pendidikan   

Tidak tamat/Tidak 
sekolah 

8 16 

SD 16 32 

SMP 8 16 

SMA 10 20 
Sarjana 8 16 

Pekerjaan   

Pensiunan 10 20 

Wiraswasta 3 6 

Swasta 0 0 

Tidak bekerja/IRT 33 66 
Petani 4 8 

Lama menderita 
DM 

  

<1 Tahun 5 10 

1-3 Tahun 11 22 
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3-5 Tahun 2 4 
>5 tahun 32 64 

Berdasarkan Tabel 1. distribusi karakteristik responden dapat dijelaskan bahwa 

usia respondenlansia penderita DM yaitu pada rentang usia 60-74 tahun (Eldery) yang 

berjumlah 50 orang (100%). Sedangkan, berdasarkan jenis kelamin lansia penderita DM 

perempuan lebih dominan dengan jumlah 39 (78%), tingkat pendidikan responden lansia 

penderita DM yang paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 16 orang 

(32%). Pekerjaan lansia penderita DM sebagian besar yaitu Ibu Rumah Tangga ataupun 

tidak mempunyai pekerjaan yang berjumlah 33 orang (66%), berdasarkan lamanya 

menderita DM terbanyak yaitu pada rentang waktu lebih dari 5 tahun yang berjumlah 32 

orang (64%). 

3.2 Analisa univariat 

Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui lamanya menderita dan pengetahuan lansia 

tentang diet DM di Prolanis Puskesmas Kartasura. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Lama Menderita 

 

Lamanya menderita 
DM 

Frekuensi Persen (%) 

<1 Tahun 5 10 

1-3 Tahun 11 22 

3-5 Tahun 2 4 
>5 Tahun 32 64 
Total 50 100 

Berdasarkan Tabel 2 Distribusi frekuensi lama menderita tersebut didapatkan 

hasil bahwa sebagaian besar lansia telah mengalami DM selama lebih dari 5 tahun dengan 

presentase 64%. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Lansia Tentang Diet DM 

 

Pengetahuan Frekuensi Persen (%) 

Baik (76%-100%) 20 40 

Cukup (56%-75%) 27 54 

Kurang (<56%) 3 6 
Total 50 100 

Berdasarkan tabel 4.3 Distribusi frekuensi pengetahuan lansia mengenai diet 

DM di atas dapat ditarik hasil bahwa mayoritas responden berpengetahuan cukup 

dengan jumlah 27 orang (54%). 

3.3 Analisa Bivariat 
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Analisa bivariat berfungsi untuk mengetahui hubungan antara lamanya menderita DM 

dengan pengetahuan lansia mengenai diet DM di Puskesmas Prolanis Kartasura. Dalam 

penelitian ini, analisis bivariat ini memakai uji Chi Square karena data tidak berdistribusi 

secara normal setelah diuji normalitasnya memakai uji Shapiro Wilk. Hasil uji Chi 

Square memaparkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara lama menderita 

dengan pengetahuan lansia tentang DM . diet (p=0,001, r=0,618). 

Tabel 4. Hubungan antara lama menderita dengan pengetahuan lansia tentang diet DM 

 

                   Pengetahuan 
 

 Bai
k 

Cuku
p 

Kuran
g 

Total p value 

Lama <1 0 2 3 5  

Menderita      

(tahun) 
1-3 

 

0 
 

11 
 

0 
 

11 
 

0,001X² 

3-5 1 1 0 2  

>5 19 13 0 32  

        Total                         20        27          3     50 
X²Uji Chi Square 

 

Dari hasil analisa pada tabel 4.4 Hubungan antara lamanya menderita DM 

dengan pengetahuan tentang diet DM diatas didapatkan hasil mayoritas responden 

mempunyai pengetahun baik dengan lama menderita lebih dari lima tahun. Hasil analisa 

bivariat dengan uji Chi- Square mendapatkan hasil nilai p <0,05 (p=0,001), maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara lama menderita dengan 

pengetahuan lansia tentang diet DM, artinya semakin lama menderita DM semakin baik 

pengetahuan tentang diet DM di Prolanis Puskesmas Kartasura. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Karakteristik Responden 

Diketahui karakteristik seluruh responden memiliki rentang usia 60 sampai 74 tahun atau 

pada kategori eldery. Hal ini didukung dengan penelitian Rudi, A dan Kwureh, (2017) 

dalam Komariah dan Rahayu (2020) menyatakan usia lebih dari 45 tahun mempunyai 

faktor risiko 1,4 kali mengalami diabetes dibandingkan responden yang berusia kurang 

dari 45 tahun. Pada usia yang berusia lebih dari 40 tahun terjadi peningkatan intoleransi 

glukosa yang meningkatkan kejadian diabetes (Komariah dan Rahayu, 2020). Penelitian 

yang dilakukan Manurung, Idawati, Ilyas (2016) menyatakan kategori aktif lansia yang 

berkunjung ke pelayanan kesehatan ada pada rentang umur 65 sampai 74 tahun. 
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Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 39 orang responden 

dengan persentase 78%. Hasil penelitian ini berkesinambungan dengan penelitian yang 

dilaksanakan Komariah dan Rahayu (2020) menunjukan sebanyak 81 responden 

(60,4%) termasuk jenis kelamin perempuan. Prevalensi DM pada wanita lebih tinggi 

dibandingkan pria. Perempuan memiliki resiko lebih besar menderita DM karena secara 

fisik perempuan mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan indeks massa 

tubuhnya. Menopause juga dapat membuat lemak tubuh lebih mudah tertimbun karena 

hormone sehingga perempuan mempunyai resiko lebih besar menderita diabetes 

(Setyorogo dan Trisnawati, 2013). 

Karakteristik responden lansia penderita DM menurut tingkat pendidikan 

terakhir responden mayoritas adalah sekolah dasar (SD) yang berjumlah 16 orang 

(32%). Hal ini selaras dengan penelitian Ramadhan dan Marissa (2015) pendidikan 

pasien DM pada penelitian sebagian besar rendah dikarenakan didominasi oleh lanjut 

usia yang menunjukan bahawa 40 responden (87%) memiliki pendidikan rendah. Data 

Riskesdas tahun 2013 menunjukan kasus DM pada responden berpendidikan Sekolah 

dasar (SD) sebanyak 2,3%. Menurut Irawan (2010) dalam Triana dan Karim (2013) 

Tingkat pendidikan tentunya berpengaruh terhadap penyakit DM. Responden 

berpendidikan tinggi tentunya juga akan berpengetahuan lebih luas dalam bidang 

kesehatan. Dengan pengetahuan ini, pasien akan lebih sadar dalam menjaga 

kesehatannya. 

Karakteristik responden menurut mayoritas pekerjaan yaitu Ibu Rumah Tangga, 

namun terdapat pula responden yang tidak memiliki pekerjaan dengan jumlah 33 orang 

(66%). Berdasarkan hasil penelitian Setyorogo dan Trisnawati (2013) menyebutkan 

bahwa responden dalam penelitianya mayoritas adalah ibu rumah tangga (IRT) dan juga 

berjenis kelamin perempuan. Variabel pekerjaan ini berkaitan dengan aktivitas fisik. 

Kelompok yang tidak mempunyai pekerjaan tidak serta merta mempunyai aktivitas fisik 

yang rendah, ibu rumah tangga juga menjalankan berbagai aktivitas fisik seperti 

memasak, menyapu dan juga mencuci. 

Karakteristik responden menurut lamanya menderita DM terbanyak yaitu pada 

rentang waktu lebih dari 5 tahun dengan jumlah 32 orang dengan presentase 64%. Hal ini 

berkesinambungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Damanik (2021) 

responden yang menderita DM 5-6 tahun (34%). Semakin lamanya responden menderita 
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penyakit DM maka pengetahuan serta pengalaman responden tersebut akan lebih baik 

khusuya dalam hal mengenai diet dan tentunya akan berdampak dalam kepatuhan diet 

yang disarankan (Phitri dan Widiyaningsih, 2013). Pada penelitian Roifah and STIKes 

Bina Sehat PPNI Mojokerto (2016) berpendapat bahwa individu yang menderita 

penyakit kronis dengan periode yang lama tentunya akan mempengaruhi pengetahuan 

serta pengalaman yang dimiliki oleh individu tersebut dalam melaksanakan proses 

pengobatan. 

3.4.2 Analisa Univariat 

Dari analisa univariat yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa mayoritas lansia 

penderita DM lebih dari 5 tahun dengan presentase 64%. Penelitian ini didukung dengan 

penelitian Roifah (2017) menyatakan 59% dari 59 responden diketahui mayoritas 

penderita DM lebih dari 5 tahun. Penelitian lain yang mendukung Khoiroh dan Audia 

(2018) yaitu menunjukan responden penderita DM lebih yang telah menderita DM 

selama lebih dari 11 tahun berjumlah 7 orang responden yakni sebesar 10.0% dan 

penderita DM yang menderita DM selama kurang dari 11 tahun sebanyak 63 orang 

responden yakni sebesar 90.0%. Penelitian lainya yaitu Laili dan Ari Udiyono (2019) 

menyatakan diwilayah kerja Puskesmas Rowosari dari 100 responden, rata-rata 

penderita DM selama 4,66 tahun. Penderita diabetes dengan waktu yang lama 

mempunyai mekanisme koping yang lebih baik atau beradaptasi dengan keadaan 

penyakitnya. Penderita DM dengan waktu yang lama akan lebih memahami dan 

menyadari kondisi yang dialaminya, baik dari segi psikologis, fisik, hubungan secara 

sosial dan juga lingkungan. Pemahaman ini ada dikarenakan penderita DM akan lebih 

berpengalaman dengan penyakitnya dan mendorong penderita DM untuk lebih baik 

dalam mengantisipasi keadaan darurat atau hal yang mungkin terjadi pada penderita DM 

suatu saat nanti (Laili dan Ari Udiyono, 2019). Khoiroh dan Audia (2018) berpendapat 

pasien yang sudah lama menderita DM 11 tahun memiliki efikasi diri yang lebih baik 

daripada pasien yang menderita DM < 10 tahun. Hal ini dikarenakan yang 

berpengalaman dalam pengendalian penyakitnya dan memiliki koping yang baik. 

Donald et al (2013) dalam Erni Setiyorini (2017) menyatakan bahwa durasi DM yang 

lama disertai dengan kepatuhan dan kontrol gula darah yang baik, meskipun ada 

komplikasi, kualitas hidup pasien baik dan terjaga. Dari beberapa penelitian dan 

analisis pendukung yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
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semakin lamanya rentan waktu seseorang menderita DM maka akan makin baik pula 

seseorang. 

Pengetahuan ialah hasil pemahaman individu atau sebagai hasil idividu 

mengetahui sesuatu melalui indera yang dimiliki seperti penglihatan, pendengaran, 

penciuman (Notoatmodjo, 2010). Barometer tingkat pengetahuan yang tercantum dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu cukup, baik dan juga kurang. 

Pengetahuan dikatakan baik jika responden bisa menjawab dengan benar dan memiliki 

skor 76-100%, sedangkan pengetahuan cukup apabila responden bisa menjawab 

pertanyaan dengan benar dan memiliki skor 56-75%. Pengetahuan kurang jika 

responden hanya bisa menjawab pertanyaan dengan skor kurang dari 56%. 

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa 27 responden penelitian ini 

memiliki pengetahuan yang cukup atau setara dengan 80%. Hal ini selaras dengan 

penelitian Pangke (2016), hasil penelitian menunjukan sebanyak 40 orang responden 

(60%) memiliki pengetahuan yang cukup, dan dari penelitian yang dilaksanakan oleh 

Sembihingang, Kalengkongan dan Tooy (2018) diperoleh hasil dari 30 responden (70%) 

berpengetahuan cukup, penelitaian Abdurahum (2015) diperoleh hasil pengetahuan 

cukup dengan jumlah 60 responden (50%). 

Penelitian oleh Hestiana (2017) menunjukan responden yang mempunyai tingkat 

pengetahuan baik akan lebih patih dalam pengelolaan dan penatalaksanaan diet yang 

baik karena pengetahuan responden tentang diabetes dan manajemen diet DM akan 

meningkatkan pengetahuan dan akan membuat responden berperilaku sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. Pasien DM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang 

baik tentang DM, termasuk diet, dapat mengelola status penyakitnya dan hidup lebih 

lama. Pengetahuan pasien tentang diet DM merupakan alat yang membantu pasien 

untuk mempraktekkan terapi DM sepanjang hidupnya, agar pasien lebih memahami 

penyakitnya, mengikuti diet mereka lebih memahami bagaimana Mengubah sikapnya. 

Dan mengapa itu perlu. (Sonyo, Hidayati dan Sari, 2016). 

Penelitian Tania (2016) yang menyatakan responden yang mempunyai tingkat 

pengetahuan yang baik 12,5 kali lebih besar akan lebih taat terhadap diet DM ketika 

dilakukan perbandingan dengan responden yang kurang menerima informasi. Penelitian 

ini juga menyatakan bahwa tingkat pengetahuan menjadi salah satu faktor resiko yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan diet DM. Pengetahuan yang kurang memadai dapat 
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menghambat perilaku kesehatan karena akan menyulitkan pasien untuk mengikuti 

petunjuk petugas kesehatan, sehingga pasien DM dengan pengetahuan yang baik 

tentang pedoman pengelolaan diet. Penelitian ini berkesinambungan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Senuk, Supit adan Onibala (2013) yang 

memaparkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan dalam 

melaksanakan diet DM dengan hasil p value sebesar 0,0023. 

Informasi adalah semua yang jadi perantara dalam penyampaian informasi, 

menimbulkan pikiran dan kemampuan. Semakin sering individu mendapatkan 

informasi sebagai sumber maka pengetahuannya semakin luas (Notoadmodjo, 2010). 

Berdasarkan data empiris dari Prolanis Puskesmas Kartasura, untuk pelayanan 

kesehatan sudah melakukan pendidikan kesehatan saat dilakukan pelayanan Prolanis 

khususnya tentang DM. Semakin sering pasien menerima pendidikan kesehatan tentang 

penyakitnya, semakin besar pengetahuan pasien tentang penyakitnya. Pendidikan 

kesehatan dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk media atau tenaga 

kesehatan (Nuryani et al., 2012). 

3.4.3 Analisa bivariat 

Hasil penelitian menunjukan responden anggota Prolanis Puskesmas Kartasura dominan 

mempunyai tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 27 lansia dari 50 responden 

(54%) dengan waktu lamanya menderita DM lebih dari lima tahun. Sejalan dengan 

penelitian oleh Damanik (2021) yang menyatakan responden berpengetahuan rendah 

adalah responden yang baru saja terpapar DM dikarenakan pengetahuan dan informasi 

yang diperoleh responden terbatas sehingga belum memahami manajemen diet DM. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erni Setiyorini (2017) lamanya seseorang 

menderita DM berhubungan dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen diet. 

Responden penderita DM kurang dari satu tahun kurang mengetahui diet DM dengan 

baik, hal ini menyimpulkan bahwa responden yang kurang taat terhadap diet dan 

penatalaksanaan DM serta tidak beradaptasi dengan baik terhadap penyakitnya, 

memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. 

Menurut Washilah, W (2014) mengemukakan bahwa pengalaman yang pernah 

terjadi itu dapat meningkatkan pengetahuan. Jadi semakin banyak orang yang 

berpengalaman, semakin tinggi pengetahuannya. 

Dari hasil analisa serta beberapa pernyataan pendukung diatas, peneliti dapat 
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menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara lama menderita dengan pengetahuan diet 

DM pada lansia di Prolanis Puskesmas Kartasura dengan p kurang dari 0,05 (p=0,001). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini serta penjabaran pada bab-bab 

sebelumnya, maka penelitian ini mewujudukan beberapa kesimpulan antara lain : 

karakteristik demografi responden mayoritas ada pada rentang usia yaitu 60 hingga 74 

tahun dengan jenis kelamin perempuan dan tingkat pendidikan terakhir responden lansia 

penderita DM paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD). Pekerjaan lansia penderita DM 

mayoritas bekerja Ibu Rumah Tangga, namun ada juga yang tidak memiliki pekerjaan, 

berdasarkan lamanya menderita DM terbanyak yaitu pada rentang waktu lebih dari 5 

tahun. Lansia yang mendrita DM di Prolanis Puskesmas Kartasura sebagian besar lebih 

dari 5 tahun. Pengetahuan lansia tentang diet DM di Prolanis Puskesmas Kartasura 

sebagian besar cukup. Adanya hubungan antara lamanya menderita DM dengan 

pengetahuan mengenai diet DM di Prolanis Puskesmas Kartasura 
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