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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang 

berlangsung kronik progresif, dengan manifestasi gangguan metabolisme 

glukosa dan lipid, disertai oleh komplikasi kronik penyempitan pembuluh 

darah, akibat terjadinya kemunduran fungsi sampai dengan kerusakan organ-

organ tubuh (Darmono, 2007). Bahaya Diabetes sangat besar dan dapat 

memungkinkan klien menjadi lemah ginjal, buta, menderita penyakit bagian 

kaki dan banyak komplikasi serius dan menyebabkan tingkat kematian yang 

tinggi. Klien DM menghadapi bahaya setiap harinya karena kadar gula darah 

yang tidak terkontrol. Glukosa darah mengandung kadar yang berubah-ubah 

sepanjang hari terutama pada saat makan dan beraktifitas (Pangestu, 2007). 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu ancaman utama bagi 

kesehatan umat manusia pada abad 21. WHO memperkirakan bahwa pada 

tahun 2025, jumlah klien DM akan membengkak menjadi 300 juta orang 

(Sudoyo, 2006). Sedangkan di Amerika Serikat setiap 60 detik seorang 

didiagnosa menderita DM dan mencapai lebih dari 14 juta orang Amerika 

mengidap penyakit DM (Friedman, 1998). 

Menurut WHO kasus DM di Indonesia pada tahun 2000 adalah 8,4 juta 

orang berada pada rangking 4 dunia setelah India (31,7 juta), Cina (20,8 juta),  
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dan Amerika Serikat (17,7 juta), dan WHO memperkirakan akan meningkat 

pada tahun 2030, India (79,4 juta), Cina (42,3 juta), Amerika Serikat (30,3 juta) 

dan Indonesia (21,3 juta) (Wild, 2004). 

Di provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan program dari rumah 

sakit, kasus Diabetes Melitus yang ditemukan sebanyak 152.075. Tertinggi 

Diabetes Mellitus adalah di Kota Semarang yaitu sebesar 46.225 kasus 

(30,59%) lebih tinggi dibanding dengan jumlah keseluruhan Diabetes Mellitus 

di kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Berdasarkan jumlah kasus 

penyakit tidak menular lain di Kota Semarang adalah 36,98%. Sedangkan 

kasus tertinggi kedua adalah Kabupaten Klaten dengan 16.067 kasus (10,22%) 

dan apabila dibanding jumlah keseluruhan penyakit tidak menular tertentu lain 

di Kabupaten Klaten adalah sebesar 25,44%. Kasus Diabetes Mellitus paling 

sedikit ditemukan di Kabupaten Semarang yaitu 52 kasus (0,03%). Sedangkan 

rata-rata kasus di Jawa Tengah adalah 4.316,42 kasus (Depkes RI, 2005).  

Secara umum, Diabetes Melitus dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 

Diabetes Mellitus yang tergantung pada insulin (IDDM atau DM Tipe1). 

Kebanyakan Diabetes tipe-1 adalah anak-anak dan remaja yang pada umumnya 

tidak gemuk. Setelah penyakitnya diketahui mereka harus langsung memakai 

insulin. Pankreas sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan 

insulin (Soegondo, 2004).  

Diabetes Melitus tipe-1 dicirikan dengan hilangnya sel beta penghasil 

insulin pada Langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada 

tubuh. Sampai saat ini, Diabetes tipe-1 tidak dapat dicegah. Diet dan olahraga 
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tidak bisa menyembuhkan ataupun mencegah Diabetes tipe-1. Kebanyakan 

klien Diabetes tipe-1 memiliki kesehatan dan berat badan yang baik saat 

penyakit ini mulai diderita. Selain itu, sensitivitas maupun respons tubuh 

terhadap insulin umumnya normal pada klien Diabetes tipe ini, terutama pada 

tahap awal.  

Penyebab terbanyak dari kehilangan sel beta pada Diabetes tipe-1 

adalah kesalahan reaksi autoimunitas yang menghancurkan sel beta pankreas. 

Reaksi autoimunitas tersebut dapat dipicu oleh adanya infeksi pada tubuh. Saat 

ini Diabetes tipe 1 hanya dapat diobati dengan menggunakan insulin, dengan 

pengawasan yang teliti terhadap tingkat glukosa darah melalui alat monitor 

pengujian darah (Maulana, 2008).  

Diabetes Mellitus Tipe-2 atau Tidak Tergantung Insulin (NIDDM). 

Diabetes Melitus tipe 2 terjadi karena kombinasi dari kecacatan dalam produksi 

insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitifitas terhadap 

insulin yang melibatkan reseptor insulin di membran sel. Pada tahap awal 

abnormalitas yang paling utama adalah berkurangnya sensitivitas terhadap 

insulin, yang ditandai dengan meningkatnya kadar insulin di dalam darah. Pada 

tahap ini, hiperglikemia dapat diatasi dengan berbagai cara dan obat anti 

Diabetes yang dapat meningkatkan sensitifitas terhadap insulin atau 

mengurangi produksi gula dari hepar, namun semakin parah penyakit, sekresi 

insulin pun semakin berkurang, dan terapi dengan insulin kadang dibutuhkan.  

Diabetes tipe kedua ini disebabkan oleh kurang sensitifnya jaringan 

tubuh terhadap insulin. Pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang kadarnya 
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lebih tinggi dari normal. Tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya, 

sehingga terjadi kekurangan insulin relatif (Maulana, 2008).  

Diabetes Mellitus Gestasional (Diabetes Kehamilan). Diabetes Mellitus 

Gestasional melibatkan suatu kombinasi dari kemampuan reaksi dan 

pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup, yang meniru DM Tipe-2. Jenis 

Diabetes ini terjadi selama kehamilan dan bisa juga meningkat atau lenyap. 

Meskipun kejadiannya sementara, namun Diabetes jenis ini bisa merusak 

kesehatan janin dan ibu.  

Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) terjadi sekitar 2-5 % dari semua 

kehamilan. Diabetes ini sifatnya sementara dan harus ditangani dengan baik, 

karena jika tidak, bisa menyebabkan masalah dalam kehamilan seperti 

makrosomia, cacat janin, penyakit jantung sejak lahir, gangguan pada sistem 

saraf pusat, dan juga cacat otot. Bahkan ada dugaan bahwa hiperbillirubinemia 

juga diakibatkan oleh binasanya sel darah merah akibat dari meningkatnya gula 

dalam darah. Bahkan dalam kasus yang parah hal ini bisa mengakibatkan 

kematian. Karena itulah, maka harus mendapat pengawasan medis yang 

seksama selama kehamilan.  

Bila seseorang menderita DM tidak patuh dalam melaksanakan program 

pengobatan yang telah dianjurkan oleh dokter atau petugas kesehatan lain maka 

akan dapat memperburuk kondisi penyakitnya. Pengobatan yang perlu 

dilaksanakan oleh klien seperti melaksanakan diet sebagai tonggak pengobatan, 

olah raga untuk menjaga kebugaran tubuh selain penggunaan obat anti diabetes 

oral maupun insulin (Darmono, 2007).  
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Usaha untuk menjaga agar gula darah tetap mendekati normal juga 

bergantung pada motivasi serta pengetahuan klien terhadap penyakitnya. 

Pengetahuan orang erat kaitannya dengan perilaku yang akan diambilnya, 

karena dengan pengetahuannya tersebut klien memiliki alasan dan landasan 

untuk menentukan suatu pilihan (Waspadji, 2007).  

Menurut Waspadji, dalam Abarwati (2007) menyatakan bahwa 

modalitas utama dalam penatalaksanaan Diabetes Mellitus terdiri dari terapi 

non farmakologis yang meliputi perubahan gaya hidup dengan melakukan 

pengaturan pola makan yang dikenal dengan terapi gizi medis, meningkatkan 

aktivitas jasmani, dan edukasi berbagai masalah yang berkaitan dengan 

penyakit diabetes mellitus yang dilakukan secara terus menerus. Dengan 

demikian semakin banyak dan semakin baik klien mengerti tentang 

penyakitnya, maka semakin mengerti pula bagaimana harus mengubah 

perilakunya dan mengapa hal itu perlu dilakukan. 

Dengan bertambahnya penyampaian informasi mengenai Diabetes 

Mellitus melalui berbagai media, nampaknya masyarakat lebih mengetahui dan 

makin tanggap terhadap penyakit Diabetes yang menimbulkan akibat-akibat 

yang sangat kompleks bagi kesehatan klien. Namun ada juga yang bersifat acuh 

atau tidak acuh menjadi ketakutan dan depresi setelah mengetahui dirinya 

menderita Diabetes (Darmono, 2007) 

Banyak sikap yang dimilikki orang mengenai penyakit diabetes 

mellitus, jenisnya tergantung berbagai faktor, di antaranya pengetahuan dan 

lingkungan. Klien tidak tahu tentang penyakit Diabetes dan dia sendiri 
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menderita penyakit Diabetes, sangat mungkin sekali individu tersebut 

bertingkah laku tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Sedangkan 

klien yang tahu tentang penyakit Diabetes dan dia sendiri menderita Diabetes 

maka individu tersebut dengan kemampuan sendiri atau dengan bantuan orang 

lain akan mencoba menata kehidupannya sesuai dengan kliennya (Darmono, 

2007). 

Berdasarkan laporan Puskesmas Delanggu yang terletak di sebelah 

kanan jalan raya Yogya – Solo wilayah Kabupaten Klaten, memiliki wilayah 

kerja sebanyak 16 desa dengan total jumlah penduduk 45.956 jiwa, pada tahun 

2010 didapatkan jumlah klien Diabetes Mellitus yang mengikuti kontrol di 

Puskesmas Delanggu sebesar 1475  klien. (Profil Puskesmas tahun 2010). 

Setelah peneliti melakukan wawancara pada klien yang menderita 

Diabetes Mellitus terkait penatalaksanaan DM diperoleh hasil, masih banyak 

klien belum mengetahui bahwa latihan jasmani bisa digunakan dalam 

pengendalian gula darah dalam tubuh, hal itu nampak dari 10 klien hanya 2 

klien yang mengetahui latihan jasmani bisa digunakan dalam pengendalian 

gula darah. Fakta itu dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan klien tentang 

DM dan latihan jasmani bisa digunakan dalam pengendalian gula darah dalam 

tubuh, serta terlalu menganggap remeh suatu penyakit. Kemudian masih 

minimnya informasi tentang penyakit DM serta latihan jasmani yang diperoleh 

klien, 8 klien acuh terhadap kondisinya dan bernggapan latihan jasmani tidak 

bisa digunakan dalam pengendalian gula darah dalam tubuh. 
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Berdasarkan hasil uraian di atas mendorong peneliti untuk mengetahui 

“Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Motivasi Melakukan Latihan 

Jasmani pada klien Diabetes Mellitus di Desa Delanggu Kabupaten Klaten”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Adakah Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan 

Motivasi Melakukan Latihan Jasmani pada Klien Diabetes Mellitus di Desa 

Delanggu Kabupaten Klaten”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan motivasi melakukan latihan jasmani pada klien 

Diabetes Mellitus di Puskesmas Delanggu Kabupaten Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendapatkan gambaran Tingkat pengetahuan pada klien 

Diabetes Mellitus di Desa Delanggu Kabupaten Klaten. 

b. Untuk mendapatkan gambaran Motivasi pada klien Diabetes Mellitus 

dalam melakukan latihan jasmani di Desa Delanggu Kabupaten Klaten. 

c. Menganalisis arah hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

motivasi melakukan latihan jasmani pada klien Diabetes Mellitus di 

Desa Delanggu Kabupaten Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Puskesmas 

Dapat memperoleh informasi dan mengidentifikasi masalah yang 

mempengaruhi motivasi para klien Diabetes Mellitus khususnya dalam 

melakukan latihan jasmani dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

klien Diabetes Mellitus. 

2. Bagi Klien Diabetes Mellitus 

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan dalam upaya 

menumbuhkan motivasi dalam melakukan latihan jasmani pada klien 

Diabetes Mellitus. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti khususnya upaya yang mempengaruhi 

motivasi klien Diabetes Mellitus dalam melakukan latihan jasmani. 

4. Bagi Institusi 

Skripsi ini sebagai acuan untuk dapat digunakan sebagai data dasar untk 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Ambarwati (2009), dengan judul “Hubungan Antara 

Pengetahuan Tentang Penyakit dengan Motivasi Dalam Mencegah 
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Terjadinya Komplikasi Pada Klien Diabetes Mellitus di Puskesmas 

Kartasuro. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kuantitatif Non Eksperimental 

dengan metode deskriptif  dan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang 

penyakit dengan motivasi dalam mencegah komplikasi pada klien 

Diabetes Mellitus, perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel 

terikat yakni motivasi dalam mencegah komplikasi Diabetes Mallitus 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan motivasi dalam melakukan 

latihan jasmani. 

2. Penelitian Febriyanti (2007), dengan judul “Hubungan Antara 

Pengetahuan dengan Sikap Klien Diabetes Mellitus Dalam Menjalankan 

Terapi Diet di Puskesmas II Kartasura”. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif jenis penelitian korelasional yang bermaksud untuk mencari 

hubungan antara dua variabel yakni pengetahuan dan sikap kepatuhan 

klien Diabetes Mellitus dalam menjalankan terapi diet. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan dengan sikap kepatuhan pasien dalam menjalani terapi diet 

Diabetes Mellitus. Perbedaanya, penelitian ini ingin mengetahui hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan motivasi melakukan latihan jasmani 

pada klien Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Delanggu 

dengan menggunakan metode diskriptif korelatif.  
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3. Penelitian Diliyani (2006), dengan judul “Hubungan Pengetahuan Klien 

Tentang Penyakit dan Komplikasi dengan Tindakan Mengontrol Kadar 

Gula Darah di Wilayah Kerja Puskesmas I Gatak Sukoharjo”. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, variabel penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas adalah pengetahuan tentang penyakit dan 

komplikasi pada klien Diabetes Mellitus dan variabel terikat adalah 

tindakan mengontrol kadar gula darah. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan klien 

tentang penyakit dan komplikasi dengan tindakan mengontrol kadar gula 

darah. Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada variabel terikat peneliti 

mengangkat mengenai motivasi melakukan latihan jasmani pada klien 

Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Delanggu. 

4. Mawarningsih (2004), dengan judul “Tingkat Pengetahuan Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe II di Poliklinik RS Panti Rapih Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan pada 

klien DM tipe II pada kadar gula darah terkontrol dan tak terkontrol, 

penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan cross 

sectional accidental sampling. Persamaannya dengan peneliti yakni pada 

salah satu variabel yang digunakanya sama yakni pengetahuan. 

Perbedaannya dengan peneliti yakni variabel terikat peneliti membahas 

mengenai motivasi melakukan latihan jasmani pada klien Diabetes 

Mellitus, dan sampel yang digunakan ialah klien dengan Diabetes 

menyeluruh baik tipe I dan tipe II. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 
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adalah deskriptif korelatif dengan cara pengambilan sampel dengan tehnik 

Simple random sampling sesuai dengan kriteria inklusi yang telah peneliti 

tetapkan sebelumnya. 

 


