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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Ada perbedaan yang bermakna antara nilai pre test dan post test 

pengetahuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, yang 

berarti konseling gizi dengan menggunakan media lembar balik dan 

leaflet dapat meningkatkan pengetahuan mengenai diabetes melitus. 

2. Ada perbedaan yang bermakna antara kadar gula darah awal dan kadar 

gula darah akhir pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, yang 

berarti konseling gizi dengan menggunakan media lembar balik dan 

leaflet dapat menurunkan kadar gula darah penderita diabetes melitus. 

3. Ada perbedaan efektivitas yang bermakna antara konseling gizi dengan 

media lembar balik (perlakuan) dan leaflet (kontrol) terhadap peningkatan 

pengetahuan pada penderita diabetes melitus, yang berarti konseling gizi 

dengan media lembar balik lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan 

penderita diabetes melitus dibandingkan dengan media leaflet. 

4. Tidak ada perbedaan efektivitas yang bermakna antara konseling gizi 

dengan media lembar balik (perlakuan) dan leaflet (kontrol) terhadap 

penurunan kadar gula darah, yang berarti konseling gizi dengan media 

lembar balik maupun leaflet keduanya sama-sama efektif untuk 
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menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diberikan melalui penelitian 

efektivitas konseling gizi dengan media lembar balik “PADAM” terhadap 

pengetahuan dan penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus 

dengan hiperglikemia adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Gizi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan di 

Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta agar dapat dijadikan acuan 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat terutama penderita diabetes melitus untuk meningkatkan 

pengetahuan sehingga dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan agar kesadaran diri penderita diabetes melitus meningkat 

sehingga kadar gula darah tetap terkontrol.  

3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Penggunaan media media lembar balik “PADAM” dalam konseling gizi 

dapat diterapkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas 

atau institusi pelayanan kesehatan yang lain dengan melakukan edukasi 

terstruktur sebagai pencegahan terjadinya komplikasi pada penyakit 

diabetes melitus. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian konseling gizi 

terhadap diabetes melitus sebaiknya menambahkan pengaruh keaktifan 

dan sikap kooperatif responden dalam pelaksanaan konseling gizi.  

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian konseling gizi 

terhadap diabetes melitus sebaiknya menggunakan kuesioner 

terstandar untuk memonitoring perubahan sikap setelah dilakukannya 

konseling gizi.   

c. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian konseling gizi 

terhadap perubahan kadar gula darah sebaiknya penelitian dilakukan 

dalam kurun waktu tiga bulan untuk mengetahui perubahan atau 

penurunan kadar gula darah yang ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


