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Abstrak 

DM merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga 
seseorang yang terkena DM cenderung memiliki persepsi yang negative terhadap 
penyakitnya. Persepsi seseorang tentang suatu penyakit berhubungan dengan 
kepatuhan seseorang dalam menjalankan perawatan. Persepsi negatif terhadap 
penyakit menimbulkan ketidakbahagiaan sehingga berakibat seseorang enggan 
untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Persepsi positif seseorang terhadap 
penyakit membuat orang tersebut mau menjalani perawatan maupun 
pengobatannya sendiri secara rutin dan teratur. Informational support merupakan 
tindakan untuk meningkatkan persepsi pasien terhadap penyakit berupa pemberian 
nasehat, ide dan informasi.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ada 
perbedaan Persepsi antara Sebelum dan Sesudah Diberikan Informational Support 
pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi. 
Populasi penelitian adalah pasien DM yang menjalani rawat inap di RSUD. Dr. 
Moewardi dengan sampel sebanyak 33 pasien. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan analisis data menggunakan uji paired sample t-test. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa (1) persepsi sebelum pemberian informational support 
sebagian besar positif, (2) persepsi sesudah pemberian informational support 
semuanya positif,  dan (3) terdapat perbedaan perbedaan Persepsi antara Sebelum 
dan Sesudah Diberikan Informational Support pada Pasien Diabetes Mellitus di 
Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi. 
 
Kata kunci: informational support, persepsi, pasien DM 
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PERCEPTION DIFFERENCES BETWEEN BEFORE AND AFTER THE 
PATIENT SUPPORT PROVIDED INFORMATIONAL DIABETES  

MELLITUS HOSPITAL IN THE HOSPITAL DR. MOEWARDI 
 

By: 
Fathima Nursita 

 
DM was a disease that can not be cured, so that a person with diabetes tend 

to have a negative perception of the disease. One's perception of a disease 
associated with a person's compliance in carrying out the treatment. Negative 
perception of the disease raises a person's unhappiness resulting reluctant to 
make care and treatment. Positive perception of a person against a disease that 
makes people willing to undergo treatment and the treatment itself routinely and 
regularly. Informational support was an act to increase the patient's perception of 
the disease in the form of provision of advice, ideas and information. This study 
aims to analyze existing differences in perception between Before and After 
Awarded Informational Support in Patients with Diabetes Mellitus in Space 
Inpatient Hospital Dr. Moewardi. The study population was patients with DM 
who underwent hospitalization in hospitals. Dr. Moewardi with a sample of 33 
patients. Gathering data using questionnaires and analyzed using paired samples 
t-test. The study concluded that (1) the perception before giving informational 
support mostly positive, (2) the perception after giving informational support all 
positive, and (3) there are differences in perception of the difference between 
before and after Given Informational Support in Patients with Diabetes Mellitus 
in patient wards Hospital Dr. Moewardi. 
 
Keywords: informational support, perception, DM patients 
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PENDAHULUAN 
Diabetes mellitus merupakan 

golongan penyakit metabolik yang 
dicirikan dengan kadar glukosa 
dalam darah meningkat, yang 
disebabkan oleh gangguan sekresi 
insulin, penggunaan insulin atau 
keduanya (ADA, 2008). Menurut 
kriteria diagnostik Perkumpulan 
Endokrinologi Indonesia 
(PERKENI) tahun 2006, seseorang 
didiagnosa menderita DM jika 
memiliki kadar glukosa darah 
sewaktu >200 mg/dl dan kadar 
glukosa darah puasa >126 mg/dl. 

Diperkirakan penderita  DM 
akan  terus  bertambah dari tahun  ke  
tahun. Menurut laporan badan 
kesehatan dunia atau World Health 
Organisation (WHO) pada tahun 
2013, WHO merilis fakta penting 
mengenai diabetes mellitus, yaitu 
347 juta orang di seluruh dunia yang 
mengidap DM  dengan estimasi 
glukosa puasa ≥ 7.0 mmol / L atau 
sedang dalam pengobatan.  

Berdasarkan studi 
pendahuluan yang telah dilakukan 
pada tanggal 17 Desember 2014 di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
didapatkan data pasien DM yang 
menjalani rawat inap sebesar 225 
orang untuk DM tipe 1 dan terdapat 
1623 orang  untuk DM tipe II 
sedangkan untuk total seluruh pasien 
DM selama setahun terakhir 
sebanyak 40918 orang (Rekam 
Medik 2013). 

Komplikasi yang terjadi pada 
DM juga berdampak pada sosio 
ekonomi pada penderitanya, hal ini 
karena DM sendiri menimbulkan 
beberapa kerugian yang jika 
digolongkan dapat berupa kerugian 
langsung dan tidak langsung. Untuk 
kerugian langsung sendiri yaitu 

berupa biaya perawatan gawat 
darurat, opname, pelayanan - 
pelayanan medis, rawat jalan 
penderita, pembedahan, obat-obatan, 
uji laboratorium serta biaya 
peralatan. Sedangkan kerugian tidak 
langsung mencakup kematian 
premature, kehilangan waktu untuk 
bekerja yang berakibat pada 
kehilangan pendapatan dan 
penghasilan, pembayaran asuransi, 
kerugian perorangan serta beberapa 
hal-hal lainnya yang tidak dapat 
dihitung seperti rasa nyeri dan 
penderitaan yang dirasakan  (Price & 
Wilson, 2005). Dari gambaran  
paragraf  di atas, DM merupakan 
penyakit berisiko dan kejadiannya 
sangat kronis, beberapa penyakit 
kronis akan memunculkan berbagai 
persepsi, baik individual ataupun 
keluarga. 

Persepsi adalah suatu proses 
pengorganisasian dan 
penginterpretasikan terhadap 
stimulus yang di inderanya sehingga 
menghasilkan suatu respon yang 
menyatu dalam diri seseorang 
(Walgito, 2010). Leventhal  
(Ibrahim,  Desa  &  Chiew-Tong,  
2011) memaparkan saat seseorang 
dihadapkan pada suatu penyakit akan 
menggambarkan atau menjelaskan 
penyakit tersebut sesuai dengan apa 
yang ada dipemikirannya sendiri 
untuk memahami dan menanggapi 
masalah yang dihadapinya tersebut. 
Persepsi negatif seseorang terhadap 
penyakitnya dapat menimbulkan 
ketidakbahagiaan sehingga hal ini 
dapat berakibat seseorang tersebut 
enggan untuk melakukan perawatan 
dan pengobatan. Begitu pula 
sebaliknya, persepsi positif 
seseorang terhadap penyakit yang 
dideritanya akan membuat orang 
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tersebut mau menjalani perawatan 
maupun pengobatannya sendiri 
secara rutin dan teratur.   

Informational support 
merupakan salah satu dari 4 bentuk 
social support ada pun 4 bentuk 
tersebut yaitu emotional or esteem 
support, tangible or instrumental 
support, companionship support dan 
informational support (Wills & 
Fegan dalam Sarafino, 2006). 
Informational support merupakan 
bantuan / dukungan seperti  
pemberian  nasehat,  ide  dan  
penyebaran  informasi. Informasi 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan atau 
persepsi seseorang  dan  pengetahuan  
merupakan  domain  yang penting 
untuk terbentuknya tindakan/perilaku 
seseorang (Notoatmodjo, 2007). 

Hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 22 Desember 
2014 di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta didapatkan data dari 10 
pasien yang menderita DM dan 
menjalani rawat inap, yang diukur 
menggunakan kuesioner IPQ (illness 
perception questionnaire) yang 
dimodifikasi dari Moss-Morris  dan  
Chalder  (2002) , data-data tersebut 
antara lain 7 dari 10 pasien memiliki 
persepsi kurang tepat atau negative 
terhadap penyakitnya mereka 
beranggapan penyakit DM yang 
dideritanya tersebut karena tertular 
oleh angggota keluarganya yang 
sudah terlebih dahulu menderita DM 
sedangkan 3 dari 10 pasien memiliki 
persepsi yang positif terhadap 
penyakitnya dimana mereka 
beranggapan bahwa penyakit DM 
yang mereka derita sekarang 
dikarenakan perilaku hidup yang 
kurang sehat dimana mereka tidak 
dapat mengkontrol kebiasaan buruk 

seperti merokok, tidak mengontrol 
diet dan sering mengkonsumsi 
makan siap saji serta konsumsi gula 
berlebih yang tidak di imbangi 
dengan berolahraga secara rutin. 
Menurut pemaparan para perawat di 
bangsal rata-rata para pasien DM 
yang dirawat belum sepenuhnya 
mendapatkan informational support 
secara menyeluruh, rata-rata pasien 
biasanya hanya mendapatkan 
informasi mengenai penyakitnya dan 
belum pernah diberikan informasi 
bagaimana penatalaksanaan mandiri 
dirumah pada penyakit DM. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perbedaan 
persepsi antara sebelum dan sesudah 
diberikan informational support pada 
pasien diabetes mellitus di ruang 
rawat inap RSUD Dr. Moewardi. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan 
golongan penyakit metabolik yang 
dicirikan dengan kadar glukosa 
dalam darah meningkat, yang 
disebabkan oleh gangguan sekresi 
insulin, penggunaan insulin atau 
keduanya (ADA, 2008). 
 
Persepsi  

Persepsi adalah sebuah proses 
pengorganisasian serta 
pengintepretasian terhadap stimulus 
yang diinderanya sehingga 
menciptakan suatu respon yang 
menyatu dalam diri individu 
(Walgito, 2009) 

Syarat timbulnya persepsi yakni, 
adanya objek, adanya perhatian 
sebagai  langkah  pertama  untuk  
megadakan  persepsi,  adanya  alat  
indra sebagai reseptor penerima 
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stimulus yakni saraf sensoris sebagai 
alat untuk meneruskan stimulus ke 
otak dan dari otak dibawa melalui 
saraf motoris sebagai alat untuk 
mengadakan respons (Sunaryo, 
2004). 

 
Proses terjadinya persepsi 

menurut Walgito (2009) yaitu: 
1) Proses kealaman atau proses 

fisik, yaitu proses stimulus 
mengenai indra 

2) Proses fisiologis, stimulus yang 
diterima oleh alat indra 
diteruskan oleh syaraf sensorik 
otak. 

3) Proses psikologis, terjadi diotak 
atau pusat kesadaran sehingga 
individu menyadari apa yang 
dilihat, apa yang didengar, dan 
apa yang dirasa. 
 

Rakhmat (2008) menyebutkan 4 
faktor yang mempengaruhi persepsi 
berupa faktor emosional, faktor sosio 
ekonomi, faktor spiritual, dan latar 
belakang budaya. 

 
Informational Support 

Informational support atau 
dukungan informasi adalah jenis 
dukungan yang mencakup pemberian 
nasehat, petunjuk, saran-saran, 
ataupun umpan balik tentang apa 
yang telah dikerjakan. Melalui 
interaksi dengan orang lain, individu 
akan dapat mengevaluasi dan 
mempertegas keyakinannya dengan 
membandingkan pendapat, sikap, 
keyakinan, dan perilaku orang lain. 
Dukungan ini membantu individu 
mengatasi masalah dengan  cara  
memperluas  wawasan  dan  
pemahaman  individu  terhadap 
masalah  yang  dihadapi.  Informasi  
tersebut  diperlukan  untuk  

mengambil keputusan dan 
memecahkan masalah secara praktis. 
Wills & Fegan (dalam Sarafino, 
2006) 
 
Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Kerangka Konsep 
 
Hipotesis 
 
H0 :  Tidak ada perbedaan persepsi 

klien sebelum dan sesudah 
diberikan informational 
support pada klien diabetes 
mellitus di ruang rawat inap 
RSUD Dr. Moewardi. 

Ha :  ada perbedaan persepsi klien 
sebelum dan sesudah 
diberikan informational 
support pada klien diabetes 
mellitus di ruang rawat inap 
RSUD Dr. Moewardi. 

 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 

Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, jenis penelitian 
ini menggunakan penelitian pre 
eksperimental dengan rancangan 

Persepsi 
pasien  

DM 
 

Resiko kambuh 
menurun + 

- 
Resiko kambuh 

meningkat 

Pemberian Informational 
Support 

Variable perancu: 
1. Emotional or 

esteem supporrt 
2. Tangible or 

instrumental 
Support 

3. Companionship 
Support 
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penelitian one group pretest posttest 
design. 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu 
135 pasien DM, besar populasi ini 
berdasarkan jumlah pasien yang 
rawat inap selama sebulan, didapat 
dari data rekam medis antara 1 
Oktober 2013 – 30 September 2014. 

Sampel penelitian adalah 33 
pasien dengan teknik penentuan 
purposive sampling. 
 
 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner IPQ. 
 
Analisis Data  
 
Analisa data pada penelitian ini 
adalah bivariat. Untuk dapat menguji 
dan menganalisa data digunakan 
tehnik paired sample t-test. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariate 
 
Distribusi Frekuensi Persepsi 
Tentang Penyakit 
 
Tabel 1  Distribusi Frekuensi Tingkat 

perbedaan persepsi 

Persepsi  Pre test Post test  
Frek % Frek  % 

Negatif 6 18 0 0 
Positif  27 82 33 100 
Jumlah  33 100 33 100 

 
 

Perbedaan Persepsi Sebelum dan 
Sesudah Informational Support 
 
Tabel 2 Ringkasan uji paired sample 

t-test 
Rata-rata 

thitung 
p-

value Pre 
test 

Post 
test 

57,24 69,73 7,143 0,001 
 
 
Pembahasan 
 
Persepsi Penyakit  

Distribusi persepsi penyakit 
pada awal penelitian menunjukkan 
sebagian besar adalah positif yaitu 
sebanyak 27 responden (82%) dan 6 
responden (18%) memiliki persepsi 
penyakit negatif. Persepsi positif 
yang dialami oleh responden 
terhadap penyakitnya antara lain 
responden telah beradaptasi dengan 
kondisi penyakitnya sehingga 
mampu mengontrol tuntutan hidup 
yang dihadapinya, baik dari segi rasa 
sakit atau proses pengobatan yang 
harus dijalaninya. 

Hal tersebut sebagaimana 
pendapat Sunaryo (2004) yang 
mengungkapkan persepsi adalah 
sebuah proses pengorganisasian serta 
pengintepretasian terhadap stimulus 
yang diinderanya sehingga 
menciptakan suatu respon yang 
menyatu dalam diri individu. 
Persepsi responden tentang penyakit 
diabetes mellitus adalah bagaimana 
responden menyadari terhadap 
realitas dan berdasar pengetahuan 
individual tentang penyakit diabetes 
yang mereka alami saat ini. 
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Perbedaan Persepsi Penyakit 
sebelum dan sesudah Pemberian 
Informational support 

Pengujian hipotesis penelitian 
tentang adanya perbedaan persepsi 
antara sebelum dan sesudah 
diberikan informational support pada 
pasien diabetes mellitus di ruang 
rawat inap RSUD Dr. Moewardi 
menggunakan teknik analisis Paired 
sample t-test. Pada uji paired sample 
t-test pretest dan posttest persepsi 
penyakit diperoleh nilai thitung sebesar 
7,143 dengan p-value sebesar 0,001 
sehingga disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan 
rata-rata pretest dan posttest persepsi 
penyakit, dimana persepsi posttest 
setelah mendapatkan informational 
support lebih tinggi dibandingkan 
pretest sebelum pemberian 
informational support.  

Informational support atau 
dukungan informasi adalah jenis 
dukungan yang mencakup pemberian 
nasehat, petunjuk, saran-saran, 
ataupun umpan balik tentang apa 
yang telah dikerjakan. Melalui 
interaksi dengan orang lain, individu 
akan dapat mengevaluasi dan 
mempertegas keyakinannya dengan 
membandingkan pendapat, sikap, 
keyakinan, dan perilaku orang lain. 
Dukungan ini membantu individu 
mengatasi masalah dengan  cara  
memperluas  wawasan  dan  
pemahaman  individu  terhadap 
masalah  yang  dihadapi.  Informasi  
tersebut  diperlukan  untuk  
mengambil keputusan dan 
memecahkan masalah secara praktis 
(Wills & Fegan, dalam Sarafino, 
2006) 

Informasi yang diberikan 
pada penelitian ini yaitu tentang 
pengetahuan dasar mengenai    

penyakit,  kondisi   kesehatan, risiko 
kambuh  maupun   perilaku   
pencegahan   yang dianjurkan. 
Informasi yang diberikan akan 
menambah pengetahuan seseorang 
terhadap penyakitnya dan persepsi 
yang muncul akibatnya pemberian 
informasi dapat memunculkan 
sebuah sikap (Notoadmojo, 2007). 
Sikap merupakan pendapat maupun 
pandangan seseorang tentang suatu 
objek yang mendahului tindakannya. 
Sikap tidak mungkin terbentuk 
sebelum mendapat informasi, 
melihat atau mengalami sendiri suatu 
objek (Gerungan, 2009). Sikap 
positif maupun negatif yang muncul 
tergantung dari persepsi orang 
tersebut. 

Informational support dapat 
mempengaruhi sikap dan 
pengetahuan seseorang dalam 
menjaga kesehatannya. Realisasi  
dari pengetahuan dan sikap menjadi 
suatu perbuatan nyata dapat 
memunculkan sebuah tindakan 
(Notoadmojo, 2010). Pengetahuan, 
sikap dan tindakan merupakan 3 
ranah perilaku untuk kepentingan 
pendidikan praktis (Benyamin  
Bloom  (1980) dalam Notoadmojo, 
2010). Persepsi yang muncul akibat 
pemberian informational support 
dapat menentukan perilaku kesehatan 
seseorang akan penyakitnya, 
sehingga dari perilaku tersebut dapat 
menentukan menurun atau 
meningkatnya resiko kambuh 
terhadap penyakitnya. 

Pemberian informational 
support yang dilakukan oleh peneliti 
kepada pasien diabetes mellitus yang 
menjalani rawat inap di RSUD Dr. 
Moewardi menghasilkan perubahan-
perubahan dalam diri pasien. 
Perubahan-perubahan tersebut antara 
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lain dari segi psikologis, dimana 
setelah diberikan informational 
support yaitu berupa informasi 
tentang pengobatan dan proses 
kesembuhan pasien diabetes mellitus 
menyebabkan pasien memahami 
bahwa mereka  masih memiliki 
kesempatan untuk mendapatkan 
hidup lebih baik, yaitu dengan 
menurunkan serta terus memantau 
kadar gula darah agar menurunnya 
risiko kekambuhan yang dialami. 
Beberapa perubahan perilaku yang 
dapat menggambarkan kondisi 
psikologis pasien antara lain pasien 
lebih memahami kondisinya dan 
menyatakan bahwa dirinya masih 
punya masa depan, beberapa pasien 
sudah terlihat lebih bersemangat, 
lebih cerah raut mukanya, dan mulai 
tertawa. 

Penelitian ini menunjukkan 
bahwa pemberian informational 
support berhasil meningkatkan 
persepsi penyakit pasien diabetes 
mellitus yang menjalani rawat inap 
di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Penelitian ini mendukung hasil 
penelitian terdahulu yaitu penelitian 
Riza (2011) tentang pengaruh 
edukasi personal tentang manajemen 
diabetes terhadap pengetahuan dan 
persepsi pasien diabetes mellitus tipe 
2 di  Poliklinik Khusus Penyakit 
Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang 
Tahun 2011. Penelitian 
menyimpulkan bahwa Penderita DM 
tipe II di Poliklinik Khusus penyakit 
Dalam RSUP. DR. M. Djamil 
Padang memiliki perubahan persepsi 
yang baik setelah diberikan edukasi 
personal tentang manajemen 
diabtetes melitus. 

 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya perbedaan 
persepsi antara sebelum dan sesudah 
dilakukan informational support 
pada pasien DM di RSUD Dr. 
Moewardi. Setelah dilakukan 
pengumpulan data menggunakan 
kuesioner diperoleh kesimpulan 
berdasarkan batasan karakteristik 
penelitian yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil jumlah responden 
yang berjenis kelamin perempuan 
lebih banyak dibandingkan dengan 
responden laki – laki, menurut usia 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden yang menderita diabetes 
mellitus tipe 2 berumur 51-65 tahun. 
Persepsi sebelum diberikan 
informational support pada pasien 
rawat DM  di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta sebagian besar adalah 
positif. Karakteristik responden 
menurut pendidikan sebagian besar 
responden memiliki tingkat 
pendidikan yang baik, yaitu SMA 
dan perguruan tinggi. Dan batasan 
karakteristik yang terakhir menurut 
pekerjaan menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah sebagai buruh, 
persepsi sebelum diberikan 
informational support pada pasien 
rawat DM  di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta sebagian responden 
mempunyai persepsi positif dan 
sebagian lagi memiliki persepsi 
negative, persepsi sesudah diberikan 
informational support pada pasien 
rawat DM  di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta semuanya adalah memiliki 
persepsi positif. Hasil analisis uji 
paired sample-t test persepsi 
sebelum dan sesudah informational 
support diperoleh kesimpulan 
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terdapat perbedaan persepsi antara 
sebelum dan sesudah dilakukan 
pemberian informational support 
pada pasien DM di RSUD Dr. 
Moewardi. 
 
Saran  
 
1. Bagi penderita 

Penderita diabetes mellitus 
hendaknya senantiasa 
meningkatkan pengetahuannya 
tentang penyakit. Upaya yang 
dapat dilakukan antara lain 
dengan membaca literatur yang 
relevan, bertanya kepada petugas 
kesehatan, atau mendapat 
informasi penyakit diabetes 
mellitus dari pengalaman 
penderita diabetes mellitus yang 
lain. Penderita diabetes mellitus 
harus selalu memupuk motivasi 
mereka untuk menjaga gaya 
hidup sehat mereka. Upaya 
memupuk motivasi salah satunya 
dengan lebih mendekatkan diri 
kepada Tuhan sehingga 
ketenangan batin penderita lebih 
terjaga khususnya dari godaan 
kenikmatan dunia. 

2. Bagi institusi pendidikan 
Institusi pendidikan juga 
bertanggung jawab terhadap 
tingkat pengetahuan masyarakat. 
Mensikapi tanggung jawab 
tersebut hendaknya institusi 
pendidikan yang terkait 
senantiasa berupaya melakukan 
tindakan-tindakan yang dapat 
meningkatkan pengetahuan dan 
persepsi masyarakat tentang 
penyakit serta bisa dijadikan 
publikasi ilmiah. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 
Bagi peneliti lain yang ingin 

meneliti dengan obyek serupa, 

hendaknya menambah faktor-faktor 
lain yang berhubungan dengan 
persepsi penyakit pasien DM, 
misalnya faktor pengetahuan, sikap, 
dan psikologis pasien, pada  
kuesioner penelitian lebih difokuskan 
lagi kepada varibel yang akan 
diteliti, selain itu peneliti selanjutnya 
dapat memberikan perlakuan kepada 
keluarga dengan media informational 
support yang berbeda. 
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