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ABSTRAK 

 
Angka kejadian diabetes bisa dikurangi yaitu salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan 
tentang gaya hidup dengan melakukan pendidikan kesehatan. pendidikan kesehatan yang cocok 
untuk lansia adalah dengan menggunakan diskusi kelompok kecil Luggen (2001). maka penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan topik efektifitas diskusi kelompok tentang diet diabetes 
terhadap peningkatan pengetahuan tentang gaya hidup pada lansia yang diabetes. tujuannya untuk 
mengetahui efektifitas diskusi kelompok tentang diet diabetes terhadap peningkatan pengetahuan 
tentang gaya hidup pada lansia yang diabetes. metode yang digunakan adalah quasi eksperimen pre 
post desain, tehnik pengambilan sample yaitu dengan purvosive sample dengan kriteria lansia yang 
mempunyai kadar gula darah 250 mg/dlsampai dengan 500 mg/dl (gula darah tidak puasa), sample 
yang digunakan adalah 30% dari populasi penelitian yaitu sebanyak 92 orang lansia yang diabetes 
hasilnya yaitu 28 orang dengan kelompok kontrol 10 orang. quisioner dalam penelitian ini dengan 
menggunakan Multiple Choice Question tentang gaya hidup yang diabetes, data dianalisis dengan 
menggunakan distribusi frekuensi dengan menggunakan t test. hasil penelitian menunjukan 
pengetahuan pada kelompok kontrol masih kurang sedangkan pengetahuan pada kelompok 
eksperimen secara umum terjadi peningkatan rata rata dari hasil pre test ke post test sebesar 
60.71%. hasil uji statistik metode diskusi kelompok pada kelompok eksperimen lebih efektif 
dibandingkan metode ceramah pada kelompok kontrol, kesimpulannya perlu mecoba metoda lain 
seperti diskusi kelompok yang sesuai dengan karakteristik dari responden. 
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PENDAHULUAN 

 
Salah satu tolok ukur kemajuan suatu 

bangsa sering kali dilihat dari umur harapan 
hidup penduduknya, Indonesia sebagai suatu 
Negara berkembang. perkembangannya cukup 
baik, sehingga harapan hidupnya juga 
semakin tinggi diproyeksikan umur penduduk 
dapat mencapai lebih dari 70 tahun pada tahun 
tahun mendatang. 

Manusia pada dasarnya menginginkan 
dirinya selalu dalam kondisi yang sehat,baik 
sehat secara fisik ataupun psikis, karena hanya 
dalam kondisi yang sehat manusia akan dapat 
melakukan segala sesuatu secara optimal. 
Tetapi pada kenyataannya selama rentang 
kehidupannya, manusia selalu dihadapkan 
pada permasalahan kesehatan dan salah 
satunya berupa penyakit yang diderita. Jenis 
penyakit yang diderita bentuknya beraneka 
ragam, ada yang tergolong penyakit ringan 
dimana dalam proses pengobatannya relatif 
mudah dan tidak terlalu menimbulkan tekanan 
psikologis pada penderita.  

Di negara maju seperti amerika 
serikat pertambahan usia lanjut ± 1000 orang 
perhari dan diperkirakan pada tahun 1985, 
51% dari penduduk berusia lebih dari lima 
puluh tahun. Babby Boom pada masa lalu  
(Hurlock,1980). 

Hal ini merupakan gambaran pada 
Negara -negara didunia, bahwa ilmu 
pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan 
ilmu kedokteran serta kemajuan dalam 
kondisi sosio ekonominya masing masing 
akan meningkatkan angka umur harapan 
hidup. akibatnya jumlah orang yang lanjut 
usia akan bertambah dan ada kecenderungan 
akan meningkat cepat. pengertian lansia itu 
sendiri  

Batasan usia lansia di Indonesia 
tertulis dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang 
kesejahteraan lansia. Lanjut Usia adalah 
seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 
puluh) tahun keatas Pada tahun 2000 jumlah 
lansia di indonesia tercatat 15,8% juta jiwa 
atau 7,6% total penduduk dan diperkirakan 
pada tahun 2020 jumlah lansia akan mencapai 
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28,28 juta jiwa atau 11,34% dari total 
penduduk Indonesia. Pada tahun 2010 
perkiraan penduduk lansia di Indonesia akan 
mencapai 23,9 juta atau 9,77 % dan UHH 
sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian 
atau pada 2020 perkiraan penduduk lansia di 
Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,34 % 
dengan UHH sekitar 71,1 tahun (BPS, 2015). 

Bertambahnya usia harapan hidup 
menimbulkan masalah karena dengan 
meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut 
akan berakibat semakin besarnya beban yang 
ditanggung oleh keluarga, masyarakat dan 
pemerintah, terutama dalam menyediakan 
pelayanan dan fasislitas lainnya bagi 
kesejahteraan lansia Hal ini karena pada usia 
lanjut individu akan mengalami perubahan 
fisik, mental, sosial ekonomi dan spiritual 
yang mempengaruhi kemampuan fungsional 
dalam aktivitas kehidupan sehari-hari 
sehingga menjadikan lansia menjadi lebih 
rentan menderita gangguan kesehatan baik 
fisik maupun mental. 

Walaupun tidak semua perubahan 
struktur dan fisiologis, namun diperkirakan 
setengah dari populasi penduduk lansia 
mengalami keterbatasan dalam aktivitas 
kehidupan sehari-hari, dan 18% diantaranya 
sama sekali tidak mampu beraktivitas. 
Berkaitan dengan kategori fisik, diperkirakan 
sekitar 85% dari kelompok umur 65 tahun 
atau lebih mempunyai paling tidak satu 
masalah kesehatan kronis (Healthy People, 
2010). 

Seperti diketahui bertambahnya usia 
menyebabkan terjadinya perubahan struktur 
pada sistem Endokrin terutama. proses menua 
akan membawa kerusakan organ tubuh 
terutama pada pankreas yang memproduksi 
insulin, keadaan ini ditunjang oleh gaya hidup 
yang kurang baik. kejadian diabetes yang 
disebabkan oleh gaya hidup seperti merokok, 
makanan yang berlemak, minuman yang 
beralkohol, dan cemas.  

Diabetes banyak terjadi pada lansia, 
disebabkan perubahan berupa kerusakan pada 
pancreas yang memproduksi insulin, keadaan 
ini diperberat dengan meningkatnya kadar 
gula darah dalam tubuh. bahaya yang sering 
terjadi akibat diabetes adalah mulai dari 
Gangguan fungsi mata, stroke, disorientasi 
memori sampai kematian. keadaan ini bisa 
dicegah diantaranya dengan pendidikan 
kesehatan. dalam pendidikan kesehatan ini 

terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai 
faktor antara lain subjek belajar, pengajar 
metode dan tehnik belajar, alat bantu dan lain 
lain. sedangkan keluaran adalah merupakan 
hasil belajar yang berupa peningkatan 
pengetahuan atau kemampuan untuk 
perubahan perilaku dalam pendidikan 
kesehatan agar pesan – pesan pendidikan 
dapat dipahami dan dapat mempunyai dampak 
perubahan adalah dengan memilih metode 
yang tepat (Notoatmodjo.2012). salah satunya 
dengan metode diskusi kelompok dengan 
jumlah peserta maksimal 15 orang ditambah 
fasilitator. karena dengan diskusi kelompok 
mendorong peserta diskusi untuk berperan 
aktif memikirkan masalah yang dihadapi. 

Untuk itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang efektifitas 
diskusi kelompok tentang diet diabetes 
terhadap peningkatan pengetahuan tentang 
gaya hidup pada lansia yang diabetes. dan 
bagaimana Efektifitas Diskusi Kelompok 
Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang 
Gaya Hidup Pada Lansia penelitian bertujuan 
untuk mengetahui Efektifitas Diskusi 
Kelompok Terhadap Peningkatan 
Pengetahuan Tentang Gaya Hidup Pada 
Lansia. sebelum dan sesuadah dilakukan 
diskusi kelompok. 
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian menggunakan penelitian 

quasi eksperimen pre-post grup design with 
control groups yaitu penelitian yang 
dilakukan terhadap satu kelompok sebanyak 
dua kali, yaitu sebelum eksperimen dan 
sesudah eksperimen. sebelum eksperimen 
disebut dengan pre test, dan sesudah 
eksperimen  disebut dengan post test. variable 
dependen dalam penelitian ini adalah yang 
menjadi akibat dari diskusi kelompok kecil. 
sedangkan variable independen dalam 
penelitian ini adalah metode diskusi kelompok 
kecil.Sampel dalam penelitian ini adalah 28 
orang lansia dengan kriteria lansia yang 
mempunyai kadar gula darah 250 mg/dl 
sampai dengan 500 mg/dl gula darah tidak 
puasa . dengan kelompok control 10 orang 
lansia. 

Untuk pengujian validitas instrumen 
yang digunakan data pengetahuan dengan 
skala pengukuran menggunakan korelasi point 
biseral. dengan hasil dari 18 pertanyaan hanya 
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satu nomor yang tidak valid. sedangkan hasil 
uji reliabilitas dengan menggunakan koefesien 
reliabilitas kuder dan Richardson 20 bila telah 
di hitung maka maka untuk menemukan suatu 
hubungan digunakan kriteria Guilford (1956) 
dalam SK. Sitepu (1994). hasil dari hitungan 
koefesien reliabilitas kuder dan Richardson 
20  berada pada interval antara 0.70 – 0.90 
dengan jumlah 0.8801 sehingga semua 
pertanyaan reliable untuk mengukur 
instrument pengetahuan. 

Untuk menganalisis data hasil pre dan 
post test digunakan dengan menggunakan t 
test. tehnik pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah dengan menggunakan kuisioner 
berstruktur dengan pertanyaan tertutup yaitu 
dengan menggunakan model Multiple Choice 
Question (MCQ) dengan empat option 
alternatif jawaban. terakhir digunakanlah uji 
konten untuk mengetahui keakuratan isi 
instrumen, yang berkaitan dengan substansi 
dari penelitian. waktu penelitian ini adalah 
selama satu minggu. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Data yang disajikan dalam bab ini 

merupakan pengelompokan dan tabulasi data 
yang telah diseleksi dari hasil penelitian 
dengan jumlah responden 28 orang, dengan 
kelompok control 10 orang. hasil ini di 
gambarkan dengan karakteristik responden 
hasil pre test dan post test tentang 
pengetahuan klien lansia yang diabetes. 

Hasil pre test dan post test pada 
kelompok control pada table 1 
menggambarkan banyak responden yang 
menjawab pertanyaan dalam kategori kurang 
yaitu sekitar 70% pada pre test dan 50 % pada 
post test, ini berarti tidak terjadi peningkatan 
pengetahuan tentang gaya hidup pada lansia 
yg diabetes. hasil pre test dan post test pada 
kelompok eksperimen pada table 2 
menggambarkan banyak responden yang 
menjawab pertanyaan dalam kategori baik 
yaitu sebesar 17.86%  pada pre test dan terjadi 
peningkatan sebesar 78.57% pada hasil post 
test. ini berarti pada kelompok responden 
terjadi peningkatan pengetahuan tentang gaya 
hidup pada lansia yang diabetes. 

Dari hasil uji t test didapat dan 
tergambar pada table 3 yang menghitung hasil 
pre test kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen di dapatkan bahwa H0 tidak ada 

perbedaan rata-rata pre test pengetahuan 
antara kelompok control dengan kelompok 
eksperimen sedangkan H1 ada perbedaan rata-
rata pre test pengetahuan antara kelompok 
control dengan kelompok eksperimen di dapat 
t.hitung > t.tabel yaitu sebesar 3.292 untuk t hitung 
dan 2,028 untuk t.tabel maka H0 ditolak, artinya 
ada perbedaan rata-rata peningkatan 
pengetahuan antara kelompok kontrol  dengan 
eksperimen.  

 
Tabel 1 Pengetahuan responden tentang gaya 

hidup pada kelompok kontrol 

Kategori 
Pre test Post test 

F % F % 
Baik 1 10 1 10 
Cukup 2 20 4 40 
Kurang 7 70 5 50 
Jumlah 10 100 10 100 

 
Tabel 2 Pengetahuan responden tentang gaya 

hidup pada kelompok eksperimen 

Kategori 
Pre test Post test 

F % F % 
Baik 5 17.86 22 78.57 
Cukup 3 10.71 6 21.43 
Kurang 20 71.43 0 0 
Jumlah 10 100 10 100 

 
Tabel 3 Efektifitas metode diskusi kelompok 

kecil tentang gaya hidup pada lansia 
yang diabetes 

Kelompok N Mean SD t hitung t tabel 

Kontrol 10 0.056 0.2203 
3.292 2.028 

Eksperimen 28 0.3686 0.2694 
 
PEMBAHASAN 

 
1. Pengetahuan Lansia yang diabetes 

Pada Tabel 1. Pengetahuan lansia 
yang diabetes pada kelompok kontrol 
kebanyakan masih berada pada kriteria kurang 
atau tidak ada peningkatan pengetahuan baik 
pre maupun post test. hal ini disebabkan pada 
kelompok kontrol tidak dapat perlakuan yaitu 
pendidikan kesehatan dengan menggunakan 
metode diskusi kelompok kecil, pada 
kelompok ini hanya perlakuan ceramah saja 
sehingga belum ada proses belajar, karena 
menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan 
dimulai dengan suatu proses belajar. maka 
perlu dipikirkan suatu upaya uang erat 
kaitannya dengan peningkatan pengetahuan 
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adalah pendidikan kesehatan yang diantaranya 
dengan menggunakan diskusi kelompok kecil.  

Hasil pengolahan data pada tabel 2 
secara umum terjadi peningkatan pengetahuan 
tentang gaya hidup lansia yang diabetes hasil 
dari pre test ke post test. Hal ini disebabkan 
pada kelompok eksperimen dilakukan suatu 
perlakuan yaitu pendidikan kesehatan dengan 
metode diskusi kelompok kecil tentang gaya 
hidup pada lansia yang diabetes. Menurut 
Notoatmodjo (2015) diskusi kelompok kecil 
adalah suatu tehnik penyampaian informasi 
dimana terjadi proses interaksi secara aktif 
diantara anggota kelompoknya, semua 
anggota kelompok dalam taraf yang sama dan 
sejajar, sehingga setiap anggota kelompok ada 
kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan 
pendapat. sedangkan menurut Luggen (2001) 
metode pendidikan kesehatan yang cocok 
untuk lansia adalah diskusi kelompok kecil 
karena dengan karakteristik yang berbeda 
dengan orang muda maka metode diskusi 
kelompok kecil menyebabkan lansia bisa 
berinteraksi secara aktif sehingga bisa mengisi 
kekurangan masing – masing peserta diskusi 
kelompok kecil sehingga masalah yang 
dihadapi bisa dipecahkan secara bersama 
sama. 

 
2. Efektifitas diskusi kelompok kecil 

terhadap pengetahuan lansia yang 
diabetes. 

Secara umum dengan menggunakan 
statistik uji t maka efektifitas diskusi 
kelompok kecil terhadap pengetahuan lansia 
yang diabetes sesuai dengan tabel 3 pada 
kelompok eksperimen telah terjadi 
peningkatan pengetahuan dibandingkan 
dengan kelompok kontrol dengan gambaran 
t.hitung > t.tabel maka H1 diterima. Hal ini 
menunjukan dalam diri responden telah terjadi 
proses belajar yang ditandai dengan 
perubahan pengetahuan responden dari tidak 
tahu menjadi mau dan dari tidak mampu 
menjadi mampu. 

 
KESIMPULAN 

 
Pendidikan kesehatan pada lansia 

harus dipilih secara tepat untuk keberhasilan 
dari pendidikan kesehatan, salah satunya 
dengan Pendidikan kesehatan dengan metode 
diskusi kelompok kecil. karena dengan 
metode inilah pengetahuan tentang gaya hidup 

pada lansia yang diabetes bisa di lakukan 
dengan hasil yang signifikan dalam 
peningkatan pengetahuannya. 
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