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ABSTRAK 

 
Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya 

hiperglikemia, yang dapat berdampak pada morbiditas dan mortalitas. Indonesia 

menempati urutan ke 4 dunia dengan jumlah DM Tipe 2 terbanyak, yaitu 21.3 juta. Edukasi 

pasien DM Tipe 2 merupakan bagian dari perawatan DM, bertujuan agar pasien  dapat 

berperilaku sehat sehingga akan berdampak pada peningkatan kontrol glikemik. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Diabetes Self Management Education 

(DSME) terhadap Nilai glukosa Darah Puasa pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga 

Murni Cikarang Barat Bekasi tahun 2021.  

Metode penelitian  menggunakan desain studi kuasi eksperimen one group pretest-posttest 

design. Jumlah sampel 44 pasien DM Tipe 2 yang dipilih secara purposive sampling. 

Responden diberikan intervensi berupa edukasi selama 4 minggu.  Pemeriksaan gula darah 

puasa dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. 

Hasil analisis diketahui terdapat perbedaan rata-rata nilai glukosa darah puasa sebelum 

DSME (rata-rata 225 mg/dl) dan sesudah DSME (rata-rata 197 mg/dl), yaitu sebesar  27,8 

mg/dl. Hasil analisis wilcoxon test  diketahui terdapat pengaruh signifikan DSME 

terhadap nilai glukosa darah puasa pasien DM Tipe 2 dengan p-value 0,000 (>0,05). Nilai 

glukosa darah dikontrol oleh variabel confounding, yaitu usia, jenis kelamin dan IMT, 

tetapi analisis menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak mempengaruhi nilai 

glukosa darah dengan p value 0,120 untuk usia, 0,930 untuk jenis kelamin dan 0,519 untuk 

IMT. 

Perlu adanya optimalisasi edukasi melalui Diabetes Self Management Education bagi 

pasien DM Tipe 2 yang dilakukan secara menyeluruh di berbagai fasilitas kesehatan untuk 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan pasien dalam pengelolaan 

penyakitnya, sehingga dapat tercapai kontrol glikemik yang baik. 

. 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by hyperglycemia, which can 

have an impact on morbidity and mortality. Indonesia ranks 4th in the world with the 

highest number of Type 2 DM, which is 21.3 million. Education of patients with Type 2 

DM is part of DM treatment, with the aim that patients can behave in a healthy manner so 

that it will have an impact on improving glycemic control. 

 

The purpose of this study was to analyze the effect of Diabetes Self Management Education 

(DSME) on the Value of Fasting Blood Sugar Levels in Type 2 Diabetes Mellitus patients 

at Telaga Murni Health Center Cikarang Barat Bekasi in 2021. 

 

The research method used a quasi-experimental study design one group pretest-posttest 

design. The number of samples was 44 patients with Type 2 DM who were selected by 

purposive sampling. Respondents were given intervention in the form of education for 4 

weeks. Fasting blood sugar examination was carried out before and after the intervention. 

The results of the analysis showed that there was a difference in the average fasting blood 

glucose values before DSME (average 225 mg/dl) and after DSME (average 197 mg/dl), 

which was 27.8 mg/dl. The results of the Wilcoxon test analysis showed that there was a 

significant effect of DSME intervention on fasting blood glucose values in Type 2 DM 

patients with a p-value of 0.000 (> 0.05). Blood glucose values were controlled by 

confounding variables, namely age, sex and BMI, but the results of the analysis showed 

that these three factors did not affect blood glucose values with p value 0.120 for age, 0.930 

for gender and 0.519 for BMI. 

 

It is necessary to optimize education through Diabetes Self Management Education for 

Type 2 DM patients which is carried out thoroughly in various health facilities to increase 

patient awareness, knowledge and skills in managing their disease, so that good glycemic 

control can be achieved. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa dalam darah (Hiperglikemia) sebagai akibat 

gangguan pada produksi insulin, kinerja insulin, atau kedua-duanya. Hal ini 

dapat mengakibatkan gangguan berbagai fungsi organ, terjadinya komplikasi,  

baik akut maupun kronik bahkan dapat menyebabkan kematian (PERKENI, 

2019).   

Kejadian diabetes melitus secara global tahun 2019 menurut the 

International Diabetes Federation Diabetes Atlas, diperkirakan sebesar 9,3% 

(463 juta orang) meningkat menjadi 10,2% (578 juta orang) pada tahun 2030 

dan 10,9% (700 juta) pada tahun 2045 (Saeedi, et al, 2019).  Data di ASEAN 

berdasarkan International Diabetes Federation,  di tahun 2019 sebanyak 88 

juta orang berusia 20 -79 tahun hidup dengan diabetes Melitus dimana lebih 

dari separuh (57%) tidak terdiagnosis (IDF, 2019). 

Berdasarkan Pusat data dan Informasi Kesehatan Kesehatan RI 

(INFODATIN) (2018), Indonesia menempati urutan ke 4 dunia dengan jumlah 

DM Tipe 2 terbanyak, yaitu 21.3 juta. Data Riskesdas tahun 2018, mencatat 

kejadian DM Tipe 2 di Indonesia meningkat dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% 

pada tahun 2018.  Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi 

DM Tipe 2  pada tahun 2013 – 2018 adalah Provinsi Jawa Barat yaitu naik dari 

1,3% menjadi 1,7% pada usia di atas 15 tahun. Profil kesehatan Indonesia tahun 
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2019 mencatat bahwa terdapat 552.151 kasus DM Tipe 2, berdasarkan Data 

Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Berbagai 

wilayah di provinsi ini memiliki prevalensi Diabetes Melitus Tipe 2 yang 

tinggi, termasuk Kabupaten Bekasi. Penelitian yang dilakukan oleh Khaizar 

(2018) menunjukkan bahwa terdapat 69,6% kasus DM tipe 2 di Kabupaten 

Bekasi tahun 2018. Kecamatan Cikarang Barat merupakan salah satu wilayah 

di Kabupaten Bekasi yang memiliki prevalensi DM yang tinggi, yaitu  6.852 

kasus pada tahun 2019, dimana 90% adalah DM Tipe 2.(Data PTM Puskesmas 

Telaga Murni, 2020). 

Peningkatan prevalensi DM tipe 2 merupakan masalah kesehatan global 

yang memberikan dampak terhadap peningkatan risiko morbiditas dan 

mortalitas. International Diabetes Federation (2020) menyebutkan bahwa DM 

Tipe 2 yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi.  Komplikasi 

terjadi akibat terus meningkatnya kadar gula darah dan kondisi yang tidak 

stabil, sehingga dapat menggangu fungsi organ diantaranya jantung, pembuluh 

darah, mata ginjal, syaraf dan gigi. Disamping itu pasien DM Tipe 2 juga 

memiliki resiko untuk mengalami infeksi. Selain itu penderita DM Tipe 2 juga 

dapat mengalami gangguan pembuluh darah yang dapat berupa makrovaskuler 

maupun mikrovaskuler dan dal ini dapat terjadi pada pasien DM Tipe 2 yang 

sudah lama mengalami atau yang baru terdiagnosis. Komplikasi makrovaskuler 

umumnya mengenai organ jantung, otak dan pembuluh darah itu sendiri, 

sedangkan gangguan mikrovaskuler dapat terjadi pada mata dan ginjal. 

Komplikasi yang terjadi pada DM tipe 2 tersebut berdampak terhadap kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan yang cukup besar, sehingga hal 
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ini memerlukan upaya pengendalian DM Tipe 2 melalui pengelolaan yang baik 

dari pasien, keluarga serta dukungan dari semua pihak terkait. Sasaran 

pengendalian dan Pengelolaan yang baik, yaitu tercapainya kontrol glikemik 

yang optimal(PERKENI, 2019).  

Diabetes Melitus Type 2 merupakan penyakit yang dialami oleh 

penyandang seumur hidup yang membutuhkan tatalaksana penanganan 

penyakit secara terus menerus. Oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan 

penyakit, termasuk perawatan diri (self care management) berupa perubahan 

perilaku (changes behavior) sebagai upaya pengendalian gula darah. Kusnanto 

(2012) menyebutkan bahwa pengendalian gula darah merupakan kunci utama 

dalam pencegahan komplikasi. Hasil penelitian pada pasien di Rumah Sakit 

Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa  Self Management Diabetes memiliki 

hubungan terhadap kadar gula darah (Mulyani, 2016).  

Self management diabetes  didefinisikan sebagai seperangkat manajemen 

perilaku dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola DM setiap hari 

yang meliputi pengaturan pola makan, latihan jasmani, pemantauan gula darah 

mandiri dan kepatuhan pengobatan. Self management diabetes merupakan 

komponen kunci dalam mempertahankan gula darah yang stabil dan mencegah 

komplikasi baik akut maupun kronik, sehingga kualitas kesehatan dan 

kesejahteraan pasien dapat meningkat (Kisokanth, et al, 2013). 

Self management diabetes  harus dilakukan dengan kerjasama antara 

pasien dengan pemberi layanan kesehatan. Algoritma pengelolaan DM Tipe 2 

yang disampaikan oleh American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE) dan American College of Endocrinology (ACE) secara komprehensif, 
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menyebutkan bahwa kontrol glikemik merupakan target dalam tatalaksana DM 

Tipe 2 dimana untuk pemantauan mandiri, pasien dapat melakukan 

pemeriksaan gula darah sendiri. Akan tetapi peran individu dirasakan masih 

belum baik (Garber, et al, 2019).  

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfa (2019) menyebutkan bahwa dari 

112 orang pasien DM Tipe 2, diketahui hanya 43,8% orang yang menjalankan 

aktivitas fisik (olahraga) dan hanya 20,5% yang patuh terhadap pengobatan. 

Ratriani Putri, dkk (2013) juga menyebutkan bahwa dari 94 pasien DM Tipe 2, 

hanya 25,5%  yang melakukan pemantauan gula darah dengan baik sebagai 

bentuk perilaku self management. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Amelia (2016) dalam penelitiannya  mengenai kadar HbA1C 

pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 berdasarkan aktivitas perawatan diri 

terhadap 118 orang pasien DM Tipe 2 diketahui bahwa sebanyak 102 orang 

atau 86,4% memiliki perhatian yang rendah dalam melakukan perawatan diri, 

dan sebanyak 9,8% memiliki nilai HbA1c tidak terkontrol. 

Kadar glukosa darah yang stabil pada DM Tipe 2 dapat tercapai apabila 

pasien memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku dan keterampilan yang tepat 

tentang penatalaksanaan Diabetes Melitus Tipe 2. Hal ini dapat diperoleh 

pasien melalui langkah tatalaksanan edukasi kepada pasien tentang 5 pilar 

penatalaksanaan DM Tipe 2,diantaranya memberikan penjelasan dan 

pamahaman kepada pasien tentang Diabetes Melitus Tipe 2, latihan fisik, 

pengaturan pola makan, pengobatan, dan pemantauan kadar glukosa darah 

(PERKENI, 2019). American Diabetes Association (ADA) menyarankan 

pasien DM Tipe 2 dapat melakukan upaya perawatan diri (Amelia, dkk, 2016). 
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Upaya Self Care Management dapat dilakukan dengan memberikan stimulasi 

dengan cara edukasi, konseling, dan keterampilan melalui intervensi perilaku 

yang berkaitan dengan tatalaksana pasien DM Tipe 2, yaitu dengan 

memberikan program Self management Education (Kisokanth, et al, 2013). 

Diabetes Self-Management Education (DSME) atau Edukasi Manajemen 

Diri Diabetes, adalah bentuk edukasi pada DM Tipe 2 yang merupakan proses 

yang disampaikan kepada pasien DM Tipe 2 agar dapat melakukan 

keterampilan perawatan diri, sehingga dapat tercapai kontrol glikemik yang 

baik (Kisokanth, et al, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Bekele, et al 

(2020) menyimpulkan bahwa intervensi DSME dapat secara efektif berdampak 

terhadap kontrol glikemik pasien DM Tipe 2. DSME dapat  membekali pasien 

diabetes dengan pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, 

kemampuan pengambilan keputusan, pemanfaatan sumber daya, dan keyakinan 

untuk melakukan kegiatan perawatan diri. Edukasi pada pasien DM Tipe  2 

merupakan bagian dari perawatan DM yang berkualitas, yang menekankan 

pada kebutuhan pasien agar memiliki pemahaman yang benar pengelolaan DM, 

sehingga pasien dapat melakukan upaya perilaku sehat dalam bentuk perawatan 

diri (Kisokanth, et al, 2013).  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menunjukkan efektifitas 

Edukasi manajemen diri pada pasien DM melalui upaya edukasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Funnel, et al menemukan bahwa edukasi manajemen diri 

membantu pasien membuat keputusan tentang perawatan mereka. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Ozer, E, et al menyatakan bahwa edukasi tentang 

diabetes memiliki efek pada hasil jangka pendek serta jangka panjang 
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(Kisokanth, et al, 2013). Sedangkan Pimouguent et al (2011) dari hasil 

penelitianya menyebutkan bahwa program edukasi manajemen diri pada pasien 

diabetes dapat meningkatkan kontrol glikemik dibandingkan dengan perawatan 

biasa.  

Menurut PERKENI ( 2019), edukasi merupakan salah satu manajemen 

diabetes yang sangat penting, dan harus dilaksanakan secara Komprehensive 

dalam upaya meningkatkan motivasi sehingga dapat  terwujud perilaku sehat 

dari diabetisi. Perawat sebagai tenaga kesehatan, dalam memberikan pelayanan 

kesehatan, diharapkan juga dapat berperan sebagai edukator. Perawat 

berkewajiban memberikan edukasi, sebagaimana tercantum dalam Permenkes 

RI No. 26 tahun 2019 pasal 16 yang berbunyi perawat dalam 

menyelenggarakan praktik keperawatan bertugas sebagai penyuluh dan 

konselor.  

Edukasi merupakan salah satu bentuk dukungan pendidikan menurut teori 

self Care Doreta Orem, dimana dengan bantuan edukasi pasien mampu 

membuat keputusan, mengendalikan perilakunya dan mendapatkan 

pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan perawatan pada penyakitnya  

(Alligood and Tomey, 2014). Demikian halnya dengan pasien diabetes dimana 

mereka diharapkan mampu melakukan self care diabetes tanpa bantuan orang 

lain sehingga tercapai Kontrol glikemik yang baik.  

Aplikasi Teori Orem dalam pelayanan keperawatan ditujukan kepada 

kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri dalam 

mengatur/ memenuhi kebutuhannya. Pasien dengan diabetes Melitus, gangguan 

metabolik yang dialaminya menunjukkan keadaan self care deficit 
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sebagaimana konsep teori dorothea orem. Keadaan ini menyebabkan perawat 

memiliki peranan yang penting dengan memberikan tatalaksana yang tepat 

pada pasien (Nursing system) , termasuk edukasi. Edukasi ditujukan untuk 

membekali pasien agar dapat melakukan upaya perawatan diri (self care) 

dengan baik, sehingga kejadian komplikasi dapat dicegah.  Tindakan perawatan 

diri yang dilakukan meliputi pengaturan pola makan yang sehat, melakukan 

latihan fisik, minum obat secara teratur dan memantau gula darah secara 

mandiri.  

Menurut Hailu et,al (2019), diabetisi harus dibekali dengan pengetahuan 

agar memiliki kepercayaan diri melakukan perawatan diabetes yang sesuai. 

Penelitian di Ethiopia terhadap 78 pasien DM Tipe 2 dengan intervensi 

Diabetes Self-Management Education (DSME) dan 64 pasien kelompok 

kontrol diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok intervensi 

terhadap nilai rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi DSME dimana nilai lebih tinggi daripada kelompok kontrol (p = 

0.044). Berdasarkan uji analisa juga diketahui bahwa intervensi DSME secara 

signifikan dapat meningkatkan skor pengetahuan DM Tipe 2, keyakinan dan 

kepatuhan perilaku perawatan diri terhadap diit dan perawatan kaki. Perilaku 

perawatan diri yang diukur pada penlitian ini termasuk diet, olahraga, 

pemantauan glukosa, perawatan kaki, merokok, konsumsi alkohol, dan 

mengunyah khat (daun yang diyakini oleh bangsa Afrika mampu berdampak 

pada  gula darah yang menurun pada diabetisi). Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Agustina, dkk (2019) terhadap 60 pasien DM Tipe 2, diketahui sebanyak 

61.7 % responden kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang diabetes 



8 
 

 
 

Melitus, dimana 97.3% diantaranya memiliki perilaku yang kurang baik 

terhadap perawatn DM Tipe 2 yang dialaminya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinar, et al (2019) terhadap 61 

responden dengan DM Tipe 2 yang diberikan intervensi edukasi diperoleh hasil 

bahwa skala perawatan diri diabetes meningkat secara signifikan setelah 

dilakukan intervensi. Parameter yang digunakan adalah nilai HbA1c (p value 

0.001) dan Trigiserida (p value 0.04) yang mengalami penurunan nilai. 

Penelitian lain dilakukan oleh Zheng Fan, et all (2019) diperoleh hasil bahwa 

program edukasi DM Tipe 2 sebanyak 2 sesi dapat secara efektif meningkatkan 

tingkat manajemen perawatan diri pasien DM Tipe 2pada kelompok intervensi 

dengan P value < 0,01.   

Prevalensi terjadinya penyakit DM Tipe 2 terus meningkat. Selain itu 

dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini sangat besar. Salah satu wilayah 

yang memiliki prevalensi DM Tipe 2 yang tinggi adalah kecamatan Cikarang, 

dimana salah satunya adalah wilayah telaga Murni yang merupakan wilayah 

kerja Puskesmas Telaga Murni. Berdasarkan data laporan Puskesmas telaga 

murni tentang penyakit tidak menular, sampai Desember 2020 tercatat 

sebanyak 1,863 kasus Diabetes Melitus, dan selama tahun 2020, terdapat 225 

orang yang tercatat berobat selama tahun 2020 dimana 95 % (213 orang) adalah 

DM Tipe 2 dan 5 % ( 12 orang)  adalah DM Tipe 1. Sejumlah 213 orang yang 

tercatat berobat sepanjang tahun 2020, diketahui sekitar 48% diantaranya 

berusia kurang dari 50 tahun. Selain itu berdasarkan catatan hasil pemeriksaan, 

60% pasien yang melakukan kontrol kesehatan di puskesmas Telaga Murni 
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masih memiliki nilai gula darah yang tidak stabil dimana cenderung meningkat 

lebih dari 200 mg/dl. 

Kegiatan edukasi menjadi salah satu program penatalaksanaan Diabetes 

Melitus di Puskesmas Telaga Murni, akan tetapi belum dilakukan untuk pasien 

usia dewasa dimana belum tersedianya posbindu untuk PTM. Kegiatan edukasi 

diperuntukkan bagi kelompok usia lanjut yang dilakukan oleh kader posbindu 

keluharan. Akan tetapi di masa pandemi covid-19, tidak ada kegiatan 

edukasi/penyuluhan kesehatan di posbindu PTM. Edukasi diberikan untuk 

setiap pasien bersamaan dengan aktivitas kontrol di Puskesmas.  

Hasil wawancara dengan petugas kesehatan puskesmas Telaga Murni 

disampaikan bahwa Pelayanan bagi pasien diabetes melitus di masyarakat 

termasuk pemberian edukasi dilakukan di posbindu lansia bersamaan dengan 

pelayanan penyakit degeneratif lainnya dan dilakukan bersama dengan kader 

kesehatan setempat. Pasien yang datang adalah kelompok lansia saja, dan untuk 

posbindu PTM belum secara khusus dibentuk sehingga pelayanan dan 

pembinaan pada pasien diabetes pada kelompok usia dewasa masih belum 

terjangkau . selain itu sejak terjadi pandemi covid-19 kegiatan yang diadakan  

oleh puskesmas di posbindu tidak dilakukan karena mencegah resiko dari 

dampak covid-19 pada pasien lansia, sehingga seluruh aktivitas termasuk 

edukasi dilakukan pada saat kunjungan pasien ke puskesmas. 

Berdasarakan studi pendahuluan, dari wawancara terhadap 10 diabetisi di 

yang berobat ke puskesmas Telaga Murni, diketahui sebanyak 5 orang 

mengatakan belum memahami banyak tentang penyebab penyakit DM Tipe 2, 

sebanyak 6 orang hanya mengkonsumsi obat yang diberikan dari puskesmas 
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dan tidak menjalankan latihan fisik khusus seperti berolahraga ringan secara 

rutin. Sebanyak  7 orang membatasi mengkonsumsi gula pada minuman dan 

makanan yang dikonsumsi, dan mengurangi makan nasi dengan mengganti nasi 

dengan nasi merah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Diabates Self  Management Education (DSME) terhadap 

nilai glukosa Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2di Puskesmas 

Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi Tahun 2021. 

 

B. Rumusan Masalah 

Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini 

masih menjadi ancaman kesehatan secara global. Prevalensi DM Tipe 2 terus 

mengalami peningkatan. Namun penanganan DM Tipe 2 melalui upaya 

manajemen diri masih belum optimal. Berbagai penelitian juga masih 

menemukan gambaran tentang pelaksanaan manajemen diri pada pasien DM 

Tipe 2  yang masih rendah. Selain itu berbagai penelitian yang ada, hanya 

meneliti sebagian atau salah satu komponen dalam self care management 

diabetes Melitus sehingga pelaksanaan pengendalian DM Tipe 2 masih kurang 

maksimal.  

Metode edukasi yang dilakukan dalam program edukasi manajemen 

diri dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, dimana dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara daring pada masa pandemik covid 19, yang 

bertujuan untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasien 

dalam pengendalian Diabetes melitus, sehingga gula darah tetap terkontrol, dan 

komplikasi dapat dicegah.  
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Dengan demikian rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimanakah pengaruh pemberian Diabetes Self Management Education 

(DSME) terhadap perubahan kadar gula darah puasa pada pasien Diabetes 

Melitus Tipe2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh intervensi Diabetes Self Management 

Education (DSME) terhadap Nilai Kadar Gula Darah Puasa pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi tahun 

2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Teridentifikasi gambaran nilai kadar gula darah puasa pasien DM Tipe 2 

pada saat sebelum dan setelah diberikan intervensi Diabetes Self 

Management Education (DSME) di Puskesmas Telaga Murni Cikarang 

Barat Bekasi tahun 2021. 

b. Teridentifikasi karakteristik responden, pasien DM Tipe 2  di Puskesmas 

Telaga Murni Cikarang barat Bekasi tahun 2021 yang merupakan variabel 

confounding, meliputi usia, jenis kelamin, Indeks Masa Tubuh. 

c. Teridentifikasi perbedaan nilai gula darah puasa sebelum dan sesudah 

intervensi pemberian Diabetes Self Management Education (DSME) 

pada pasien DM Tipe 2  di Puskesmas telaga Murni Cikarang Bekasi 

tahun 2021. 
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d. Teridentifikasi pengaruh pemberian Edukasi manajemen Diri Diabetes 

/DSME pada nilai gula darah pasien DM Tipe 2  di Puskesmas telaga 

Murni Cikarang Bekasi tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah 

informasi dan referensi tentang manajemen tatalaksana DM Tipe 2, melalui 

program Edukasi, yaitu Diabetes Self Management Education (DSME), 

sebagai bagian dari pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), khususnya bidang Keperawatan.  

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Telaga Murni 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu tentang manajemen pada pasien diabetes Melitus 

dan Program Promotif melalui Edukasi Manajemen Diri/DSME) pada 

Diabetes Melitus Tipe 2 terhadap pengendalian kadar glukosa darah, 

sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan ilmiah 

yang bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan, dan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan management pasien diabetes Melitus 

Type 2, yaitu pemberian edukasi melalui Diabetes Self Management 

Education (DSME). 
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c. Bagi Pengembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan wawasan dan pengalaman 

nyata tentang Diabetes Self Management Education (DSME) sebagai 

acuan dalam pengembangan keilmuan keperawatan termasuk untuk 

kepentingan penelitian selanjutnya tentang manajemen pada pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2. 

3. Manfaat Bagi Al Islam Kemuhammadiyahan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi masukan bagi 

perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya dalam meningkatkan mutu dam 

pengembangan Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

1. Definisi Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

World Health Organization (WHO) merumuskan bahwa Diabetes 

Melitus yaitu sekumpulan problema anotomik dan kimiawi akibat dari 

sejumlah faktor dimana didapatkan defisiensi dari insulin yang absolut atau 

relative dengan gangguan fungsi insulin. (World Health Organization, 

2020).  

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai 

dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah (Hiperglikemia) sebagai 

akibat adanya kelainan insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Bentuk 

dari DM Tipe 2 dapat bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin 

disertai defisiensi relative sampai kondisi dominan defek sekresi insulin 

disertai resistensi insulin (PERKENI, 2019). 

Menurut Decroli (2019), Diabetes Melitus Tipe 2 yaitu suatu keadaan 

dimana terjadi gangguan sensitifitas insulin dan /atau gangguan sekresi 

insulin, dimana tubuh tidak mampu lagi memproduksi cukup insulin untuk 

mengkompensasi peningkatan insulin resisten. 

Diabetes Melitus menurut American Diabetes Association/ADA 

(2019) dan PERKENI (2019) diklasifikasikan menjadi 4, yaitu DM Tipe 1 

Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM),, DM Tipe 2 atau disebut Non-
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Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM), DM gestasional dan DM 

Tipe lain. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DM Tipe 2 

adalah adalah suatu penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan 

terjadinya hiperglikemia, gangguan sensitifitas insulin dan /atau gangguan 

sekresi insulin, dimana tubuh tidak mampu lagi memproduksi cukup insulin 

untuk mengkompensasi peningkatan insulin resisten, sehingga 

mengakibatkan defisiensi insulin absolut atau relative yang dapat 

berdampak pada peningkatan glukosa darah (WHO, 2020; PERKENI, 

2019; Decroli, 2019) 

 

2. Etiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

Diabetes Melitus Tipe 2 menurut ADA (2019), terjadi karena 

penurunan frekuensi produksi insulin yang dihasilkan oleh sel β pancreas, 

yang melatarbelakangi terjadinya resistensi insulin. Decroli (2019) 

menyebutkan DM tipe 2 disebabkan oleh gangguan produksi insulin, fungsi 

insulin atau kedua-duanya. Hormon Insulin berfungsi mengatur kadar gula 

darah. Diabetes yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan Gula darah 

yang tinggi (Hiperglikemia), dan seiring waktu mengakibatkan kerusakan 

banyak sistem dalam tubuh, terutama pembuluh darah dan syaraf (WHO, 

2020) 

Kadar insulin bisa normal, meningkat atau rendah tetapi fungsi untuk 

metabolism glukosa berkurang atau tidak ada sehingga glukosa darah 

meningkat, yang disebut hiperglikemia. Kurangnya kadar insulin 

menyebabkan pasien membutuhkan insulin dari luar. Secara Klinis, 
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Diabetes Melitus terjadi saat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan insulin 

yang cukup untuk mengkompensasi peningkatan insulin yang resisten. 

Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami DM Tipe 

2 menurut Kardiyudiani, (2019), diantaranya obesitas, dyslipidemia, ras, 

usia, gaya hidup dan riwayat keluarga. Menurut PERKENI (2019), terdapat 

faktor yang mempengaruhi terjadinya DM Tipe 2, yaitu : 

a. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi 

1) Ras dan Etnik 

2) Riwayat Keluarga dengan DM 

3) Usia 

b. Faktor Resiko yang dapat dimodifikasi 

1) BB berlebih (IMT ≥ 23 kg/m2) 

2) Aktivitas yang kurang 

3) Hipertensi 

4) Pola makan yang tidak sehat 

5) Dyslipidemia 

 

3. Manifestasi Klinik Diabetes Melitus Tipe 2  

Manifestasi klinik DM Tipe 2 dapat diketahui dari beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut (Bare dan Suzanne, 2013; PERKENI, 2019; Decroli, 2019): 

a.  Poliuria  

Peningkatan glukosa dalam darah disebabkan oleh kekurangan insulin 

untuk mengangkut glukosa melalui membran dalam sel. Keadaan ini 

mengakibatkan peningkatan serum plasma yang disebut dengan 

hiperosmolaritas. Hiperosmolaritas selanjutnya menyebabkan cairan 
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intrasel berdifusi kedalam kompartemen cairan di intravaskuler, 

sehingga aliran darah ke ginjal meningkat dan mengakibatkan terjadinya 

diuresis osmotic sehingga pasien akan mengalami peningkatan aktivitas 

berkemih dan jumlah urine yang dikeluarkan meningkat. 

b. Polidipsia  

Meningkatnya perpindahan cairan intrasel menuju intravaskuler 

mengakibatkan volume intrasel menurun sehingga menyebabkan 

dehidrasi sel. Dampak dari dehidrasi sel mengakibatkan mukosa mulut 

menjadi kering dan mengaktivasi sensor haus sehingga seseorang akan 

merasa haus terus-menerus dan meningkatkan keinginan untuk selalu 

minum 

c.  Poliphagia  

Glukosa tidak bisa di masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel 

mengalami dehidrasi akibat kekurangan cairan dan metabolisme tidak 

mampu dilakukan, sehingga sel akan menciut, dan seluruh jaringan 

terutama otot mengalami penurunan secara otomatis dan atrofi.  

d. Penurunan berat badan secara derastis  

Glukosa tidak bisa di transport kedalam sel menyebabkan sel kekurangan 

cairan dan tidak mampu melakukan metabolisme, akibat dari itu sel akan 

menciut, sehingga seluruh jaringan terutama otot mengalami penurunan 

secara otomatis dan atrofi . Kelemahan atau malaise Glukosa tidak dapat 

masuk kedalam sel membuat proses metabolism tubuh dan asupan 

makanan ke sel terganggu menyebabkan kelemahan pada pasien DM. 

e.  Keluhan lainnya : Kelemahan, Kesemutan dan Gangguan penglihatan. 
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4. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

Diabetes Melitus digambarkan dengan hiperglikemia yang 

berlangsung menetap akibat penurunan jumlah sekresi insulin atau 

fungsinya, sehingga glukosa gagal masuk ke dalam sel. Keadaan tersebut 

didasari oleh tiga faktor, yaitu retensi insulin, disfungsi sel β pancreas dan 

peranan faktor lingkungan (Decroli, 2019). 

a. Resistensi insulin 

Keadaan dimana insulin tidak dapat bekerja secara optimal pada sel 

otot, hati dan lemak, yang berakibat pancreas harus menghasilkan insulin 

lebih banyak. Keadaan dimana insulin yang diproduksi oleh sel beta 

pankreas tidak cukup untuk mengatasi terjadinya peningkatan insulin 

yang resistensi, maka terjadilah peningkatan konsentrasi glukosa dalam 

darah, yang pada saatnya terjadilah hiperglikemia secara kronik. Keadaan 

ini menyebabkan sel beta semakin merusak di lain keadaan memperburuk 

resistensi insulin, yang mengakibatkan semakin progresif keadaan DM 

Tipe 2.  

b. Disfungsi sel β pancreas 

Sebelum diagnosis DM Tipe 2 ditetapkan, sel-sel beta 

memperoduksi insulin dalam jumlah cukup agar dapat mengantisipasi 

resistensi insulin yang meningkat. Saat sudah ditetapkan diagnosis, 

insulin tidak dapat diproduksi secara cukup untuk menghadapi insulin 

yang mengalami resistensi yang meningkat,  sehingga fungsi normal sel 

beta pancreas tersisa 50% dan keadaan ini semakin menyebabkan 
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hiperglikemia. Selanjutnya hiperglikemia yang kronik semakin 

memperburuk disfungsi sel beta pancreas. Keadaan ini selanjutnya 

menyebabkan sel-sel beta berganti jaringan berupa amiloid, yang 

mengakibatkan insulin semakin menurun produksinya, yang akan  

menyerupai DM Tipe 1 dimana insulin mengalami kekurangan yang 

absolut. 

Kombinasi faktor genetic dan lingkungan juga dapat menyebabkan 

gangguan fungsi sel beta pancreas. Selain itu terdapat beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi Jumlah dan kualitas sel beta pancreas, diantaranya 

regenerasi sel beta, mekanisme pengatur secara selular pada sel, tingkat 

kemampuan untuk beradaptasi  termasuk juga kompensasi beban 

metabolik yang gagal dan sel yang mengalami proses apoptosis. 

c. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya DM Tipe 

2, yaitu kegemukan/obesitas, pola dalam mengkonsumsi makanan, dan 

aktivitas fisik yang kurang. Seseorang dengan obesitas, akan memiliki 

asam lemak bebas yang tinggi di dalam plasma. Asam lemak yang tinggi 

menyebabkan terjadinya resistensi insulin (Destriana, 2013). 

Kegagalan masuknya glukosa ke dalam sel menyebabkan kadar 

gula darah meningkat dalam plasma.  Sehingga sel mengalami 

kekurangan energy yang menimbulkan respon lapar pada pasien, 

sehingga akan meningkatkan asupan makanan (Polidipsi). Naiknya kadar 

gula darah juga dapat menyebabkan timbulnya respon haus yang menjadi 

sinyal pasien untuk meningkatkan asupan cairan (Poliphagie). Asupan 
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cairan yang meningkat menyebabkan urinasi meningkat (Poliuria). 

Peningkatan pengeluaran urine yang berlebihan dapat menyebabkan 

pasien mengalami dehidrasi (Digiulio Mary dan Donna Jackson, 2014). 

 

5. Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

Secara umum komplikasi DM Tipe 2 berupa komplikasi akut dan 

komplikasi kronik (Decroli, 2019), (PERKENI, 2019): 

a.  Komplikasi Akut 

Komplikasi akut meliputi krisis hiperglikemia dan hipoglikemia 

1) Keadaan hiperglikemia yang mengalami Krisis 

a) Diabetes Ketoasidosis (KAD) 

Ketoasidosis Diabetik yaitu bentuk komplikasi yang bersifat akut 

pada diabetes dimana glukosa dalam darah meningkat nilainya 

hingga 300 – 600 mg/dl, ditemukannya plasma keton (+) dan adanya 

tanda yang menunjukkan asidosis. Pada keadaan ini juga terjadi 

peningkatan Osmolaritas dari plasma sebesar 300 – 320 mOs/ml dan 

serta amnion gap yang meningkat. 

b) Hiperosmolar Hiperglikemia State (HHS) 

Status Hiperosmolar Hiperglikemia (SHH) atau disebut juga 

Hiperosmolar Non Ketotik (HONK) suatu keadaan peningkatan 

glukosa darah yang sangat tinggi (600 – 1200 mg/dl) tetapi tidak 

disertai tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma sangat tinggi 

(330 – 380 mOs/ml), plasma keton hampir tidak ditemukan (+/-), 

dan amnion gap normal atau sedikit meningkat. 
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2) Hipoglikemia 

Menurunnya kadar glukosa darah  < 70 mg/dl merupakan tanda bagi 

hipoglikemia. Hipoglikemia didefinisikan sebagai keadaan terjadinya 

konsentrasi glukosa darah (serum) yang menurun.  

b. Komplikasi Kronik Diabetes Melitus Tipe 2 

Komplikasi kronik Diabetes Melitus Tipe 2 berupa komplikasi 

makrovaskuler dan mikrovaskuler. Komplikasi secara makrovaskular 

terutama disebabkan karena insulin yang mengalami resistensi yang 

menyebabkan makroangiopati, sedangkan kegagalan mikrovaskular 

lebih dikarenakan oleh hiperglikemia yang terjadi secara kronik 

sehingga terjadi mikroangiopati. Disfungsi endothelial menandai 

terjadinya kerusakan vaskular yang diakibatkan stress oksidatif pada sel 

dan proses glikosilasi. 

Pertahanan homeostasis pembuluh darah diperankan oleh 

integritas fungsi endothelial. Pada diabetisi, banyak ditemukan disfungsi 

endotel, hal ini dikarenakan hiperglikemia yang kronis dapat memicu 

produksi dan aktivitas NO/Nitrik oksida yang terganggu (mediator kimia 

yang disekresikan oleh endotel dan memiliki peranan utama vasodilatasi 

arteri), di sisi lain endotel secara intrinsik terbatas dalam memperbaiki 

diri. Kerusakan tunika intima merupakan suatu keadaan yang diawali 

dengan apoptosis akibat dari paparan sel endothelial oleh kondisi 

hiperglikemia.  
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1) Komplikasi Makroangiopati 

a) Gangguan Pembuluh darah pada  jantung 

Penyakit system kardiovaskuler, merupakan salah satu bentuk 

komplikasi makroangiopati DM Tipe 2 yang merupakan 

penyebab kematian terbanyak pada pasien DM Tipe 2. Lesi 

aterosklerosis terbentuk akibat kerusakan dari dinding endotel 

akibat hiperglikemia, yang berujung pada penyakit system 

kardiovaskuler.  

b) Pembuluh darah perifer: Pada pasien dengan Diabetes sering 

mengalami gangguan pada pembuluh perifer. Nyeri yang 

dirasakan saat aktivitas merupakan gejala tipikal yang sering 

dirasakan pertama kali dan ketika istirahat, gejala berkurang.  

c) Gangguan Pembuluh darah pada otak: Bentuk yang sering 

ditemukan pada gangguan pembuluh darah otak yaitu stroke, baik 

iskemik maupun hemoragik. 

2) Komplikasi Mikroangiopati 

Komplikasi mikroangiopati merupakan bentuk komplikasi 

mikrovaskuler. Diantara bentuk komplikasi microvaskuler 

diantaranya Retinopati Diabetic, Nefropati Diabetik, Neuropati, 

Kardiomiopati. 

6. Penatalaksanaan Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) 

Secara umum tujuan penatalaksanaan diabetes melitus, yaitu : 

a. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki 

kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.  



23 
 

 
 

b. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas 

penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. 

c. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas 

DM. 

Adapun penatalaksanaan Diabetes melitus Tipe 2, yaitu : 

a. Edukasi pasien tentang DM Tipe 2 

Pemberdayaan diabetisi membutuhkan partisipasi aktif pasien, 

keluarga dan masyarakat. Pasien didampingi oleh tim kesehatan menuju 

perilaku sehat. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi yang komprehensif 

dan upaya peningkatan motivasi dan manajemen diri pasien diabetes 

melitus. Tujuan khusus dari edukasi adalah  mengajarkan konsep dasar 

Diabetes Melitus Tipe 2, mengidentifikasi dan menghitung karbohidrat, 

menjaga berat badan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta 

memantau dan mengontrol gula darah (Chester, 2018).  

Edukasi diberikan, baik oleh pelayanan kesehatan primer maupun 

pelayanan kesehatan sekunder/tersiar. Adapaun materi edukasi yang 

diberikan pada tingkat pelayanan tersebut, yaitu : 

1) Pelayanan kesehatan tingkat primer, materi edukasi  yang diberikan 

meliputi:  

a) Materi tentang konsep dasar DM tipe 2  

b) Memahami gejala penurunan glukosa darah dan penanganan awal 

apabila terjadi keadaan tersebut.  

c) Target pengobatan, tatalaksana farmakologis dan non 

farmakologi. 
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d) Pengaturan Pola Makan 

e) Memahami hasil pemeriksaan glukosa darah dan Cara 

pemantauannya.  

f) Pentingnya latihan fisik secara teratur.  

g) Pentingnya pemantauan dan  pengendalian DM berkelanjutan. 

h) Pentingnya memberikan perhatian dan perawatan pada kaki.  

Edukasi perawatan kaki meliputi : 

(1) Apabila berjalan harus menggunakan alas kaki, dan ketika 

berjalan di pasir dan di air. 

(2) Memeriksa kaki secara rutin, dan memeriksakan ke pelayanan 

kesehatan jika kulit terluka, kemerahan atau terkelupas. 

(3) Sebelum menggunakan alas pada kaki, selalu periksa apakah 

ada benda asing, yang dapat melukai kaki. 

(4) Memelihara kaki agar selalu dalam keadaan bersih, tidak 

basah, dan memberikan pelembab untuk kulit kaki yang 

kering. Kurangi kaki dalam keadaan basar terlalu sering.  

(5) Melakukan pemotongan kuku secara teratur. 

(6) Setelah dari kamar mandi, kaki dan sela-sela jari kaki 

dikeringkan secara teratur.  

(7) Memilih bahan untuk kaos kaki yang tidak mengakibatkan 

lipatan di ujung-ujung kaki, seperti penggunaan bahan dari 

katun.  

(8) Apabila terdapat  mata ikan atau kalus, tipiskan secara hati-

hati dan teratur. 
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(9) Gunakan alas kaki khusus apabila terjadi kelainan bentuk 

kaki.  

(10) Hindari menggunakan sepatu yang terlalu sempit atau sangat 

longgar dan tidak memakai sepatu dengan hak tinggi. 

(11) Tidak menggunakan alat-alat yang panas untuk 

menghangatkan kaki, seperti batu panas, botol berisi air 

panas atau bantal.  

i) Cara bagaimana mempergunakan fasilitas perawatan. 

2) Pelayanan kesehatan tingkat sekunder dan/atau tersier, materi 

edukasi  yang diberikan meliputi 

a) Mengenal dan mencegah penyulit akut DM 

b) Pengetahuan tentang penyulit menahun DM 

c) Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain. 

d) Kondisi khusus yang dihadapi (hamil, puasa, hari-hari sakit). 

e) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi terkini 

tentang DM. 

f) Pemeliharaan/perawatan kaki. 

b. Latihan Jasmani/Fisik 

Latihan jasmani/fisik termasuk dalam pilar pengelolaan Diabetes. 

Aktivitas harian tidak termasuk dalam latihan fisik/ jasmani walaupun 

diharapkan tetap aktif setiap hari (PERKENI, 2019). 

1) Kegiatan latihan jasmani/fisik dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 

kali dalam 1 minggu selama sekitar 30-45 menit tiap latihan, dengan 
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total 150 menit perminggu. Jeda antar latihan tidak boleh lebih dari 2 

hari berturut-turut. 

2) Disarankan untuk memeriksa gula darah sebelum memulai latihan. 

Jika gula darah <100 mg/dL, konsumsi karbohidrat dahulu dan 

ditunda untuk latihan jika >250 mg/dL. 

3) Kebugaran tubuh dan penurunan berat badan dapat dicapai dengan 

Latihan Jasmani/Fisik, disamping insulin akan menjadi baik 

sensistifitasnya sehingga gula darah dapat dikendalikan.  

4) Latihan jasmani/fisik yang dianjurkan seperti latihan jasmani yang 

bersifat aerobik  intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal) 

seperti: jogging, berjalan cepat, berenang dan naik sepeda santai. 

Denyut jantung yang maksimal diperoleh dengan cara mengurangi 

angka 220 dengan usia pasien, untuk pasien DM yang tidak memiliki 

penyulit (misalnya: nefropati, osteoartritis, retinopati, hipertensi yang 

tidak terkontrol).  

5) Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status 

kesegaran jasmani. Intensitas latihan jasmani pada penyandang DM 

yang relative sehat bisa ditingkatkan, sedangkan pada penyandang 

DM yang disertai komplikasi, intesitas latihan perlu dikurangi dan 

disesuaikan dengan masing-masing individu. 

c.  Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Bagian dari penatalaksanaan diabetes secara total yaitu dengan 

menerapkan Terapi Nutrisi Medis (TNM). Tenaga kesehatan, diabetisi 

dan keluarga yang terlibat secara menyeluruh merupakan kunci 
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keberhasilan TNM. Tatalaksana ini sebaiknya diberikan untuk setiap 

diabetisi sesuai dnegan kebutuhannya sehingga sasaran terapi dapat 

tercapai. Pengaturan makan pasien, memiliki prinsip yang hampir sama 

dengan masyarakat umum, yaitu makanan yang sesuai dengan kebutuhan 

untuk kalori dan zat gizi (Decroli, 2019; PERKENI, 2019). 

Salah satu cara untuk mengetahui jumlah kalori untuk diabetisi, 

yaitu dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 

25-30 kal/kg Berat Badan (BB) ideal. Jumlah tersebut juga ditentukan 

oleh beberapa faktor yaitu: umur, jenis kelamin, berat badan, aktivitas, 

dan lain-lain. Langkah menghitung berat badan ideal terdapat beberapa 

cara, yaitu (Decroli, 2019; PERKENI, 2019):   

1) Mengetahui BB ideal dengan metode Broca 

a) BB yang ideal = 90% x (Tinggi Badan dalam cm - 100) x 1 kg. 

b) Pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 

150 cm, rumus dimodifikasi menjadi: 

c) BB yang ideal = (TB dalam cm - 100) x 1 kg. 

(1) Normal  : BB ideal ± 10 % 

(2) Kurus  : kurang dari BBI - 10 % 

(3) Gemuk  : lebih dari BBI ± 10 % 

2) Perhitungan BB yang ideal sesuai Indeks Massa Tubuh (IMT).  

a) IMT = BB(kg)/TB(m2) 

b) Klasifikasi IMT (Kemenkes RI, 2018) 

(1) BB Kurang, yaitu jika IMT <18,5 

(2) BB Normal, yaitu jika IMT 18,5-22,9 
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(3) BB Lebih, jika IMT  ≥23,0 

(4) Dengan risiko, jika IMT 23,0-24,9 

(5) Obes I, jika IMT  25,0-29,9 

(6) Obes II, jika IMT ≥30 

Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, diantaranya: 

1) Jenis Kelamin 

Perempuan memiliki kebutuhan kalori basal dalam sehari 25 

kkal/kgBB, dan pria 30 kkal/kgBB. 

2) Umur 

Pasien berumur > 40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk 

setiap decade antara 40 dan 59 tahun. Pasien usia  60 dan 69 tahun, 

dikurangi 10%. Pasien lebih dari 70 tahun, dikurangi 20%. 

3) Aktivitas Fisik atau Pekerjaan 

a) Kebutuhan kalori ditambah berdasarkan intensitas aktivitas 

jasmani/fisik 

b) Pada keadaan istirahat, diberikan tambahan 10% dari kebutuhan 

basal.  

c) Penambahan 20% untuk pasien yang memiliki aktivitas ringan, 

seperti guru, ibu rumah tangga,  pegawai kantor. 

d) Pada aktivitas sedang, seperti pegawai industry ringan, 

mahasiswa, militer yang sedang tidak perang, diberikan  

penambahan 30%. 

e) Aktivitas berat, seperti buruh, petani, atlit, militer dalam keadaan 

latihan, diberikan penambahan sejumlah 40%.  
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f) Pada aktivitas berat, misalnya tukang gali, penarik becak, 

diberikan penambahan sejumlah 50%. 

4) Stres Metabolik 

Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress metabolik 

(sepsis, operasi, trauma). 

5) Berat Badan 

a) Penyandang DM dengan kegemukan, diberikan pengurangan kalori 

20-30% sesuai tingkat kegemukan. 

b) Diabetisi yang kurus, kalori ditambah 20-30% berdasarkan 

kebutuhan untuk mendukung peningkatan Berat Badan. 

c) Kalori yang diberikan pada wanita minimal 1000-1200 kal sehari 

dan 1200-1600 kal untuk pria. 

Komposisi di atas, dibagi kedalam 3 porsi besar untuk dikonsumsi 

pada pagi hari (20%), siang hari (30%), dan pada sore hari (25%), serta 

2-3 porsi makanan yang  ringan (10-15%) di antaranya. Bagi diabetisi 

dengan penyakit lain, pengaturan makan harus sesuai dengan penyakit 

penyerta. 

Pasien diabetes penting untuk ditekankan tentang pentingnya 

keteraturan dalam makan, jadwal makan, jenisnya, dan jumlah 

makanannya, terutama mereka yang mengkonsumsi obat untuk 

menurunkan glukosa darah atau insulin. Adapun komposisi makanan 

yang dianjurkan terdiri dari 

1) Karbohidrat 
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a) Karbohidrat yang direkomendasikan sebanyak 45-65% total 

asupan energi.  

b) Upaya pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak dianjurkan. 

c) Dibolehkan menggunakan Gula dalam bumbu sehingga pasien 

diabetes akan mendapat makanan sama dengan angota keluarga 

yang lain  

d) Apabila mengunakan Sukrosa, batas maksimal yaitu 5% dari  total 

kebutuhan energi.  

e) Penggunaan Pemanis alternatif diperbolehkan asalkan jika tidak 

melebihi batas konsumsi per hari (Accepted-Daily Intake)  

f) Makan tiga kali sehari, dan dapat diberikan makanan selingan 

seperti buah atau jenis makanan lain sebagai bagian kebutuhan 

kalori sehari.  

2) Lemak 

a) Proporsi pemberian sebesar 20-25% dari kalori yang dibutuhkan, 

dan tidak melebihi 30% dari total asupan energi. 

b) Komposisi yang disarankan: 

(1) Lemak jenuh (SAFA) < 7 % dari kalori yang dibutuhkan 

(2) Lemak tidak jenuh ganda (PUFA) < 10 %. 

(3) Selebihnya lemak tidak jenuh tunggal (MUFA), 12-15% 

(4) perbandingan lemak jenuh : lemak tidak jenuh tunggal: lemak 

tidak jenuh ganda yang direkomendasikan = 0.8 : 1.2 : 1 
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(5) Bahan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans 

dibatasi dalam konsumsinya, yaitu daging berlemak dan susu 

fullcream. 

(6) Apabila mengkonsumsi kolesterol tidak diperbolehkan > 

200mg/hari.  

3) Protein 

a) Protein direkomendasikan 10 – 20% dari total kebutuhan energi.  

b) Jenis makanan seperti ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, 

ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, 

tahu dan tempe, merupakan sumber protein yang baik. 

c) Pada pasien yang mengalami nefropati diabetic asupan protein 

menjadi 0,8 g/kg BB/hari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 

65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali pada pasien DM 

yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2 

g/kg BB perhari. 

d) Sebaiknya mengurangi makanan protein yang mengandung 

saturated fatty acid (SAFA) tinggi seperti daging sapi, daging 

kambing dan produk hewani olahan. 

4) Natrium 

a) Diabetisi diperbolehkan untuk diberikan asupan natrium yang 

sama dengan orang sehat yaitu <1500 mg perhari. 

b) Pengurangan natrium secara individual perlu dilakukan secara 

bertahap pada diabetisi dengan hipertensi. 
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c) Pada upaya pembatasan natrium, perlu diperhatikan bahan 

makanan dengan kandungan natrium tinggi antara lain :  Garam 

dapur, monosodium glutamat, soda, dan bahan pengawet seperti 

natrium benzoat dan natrium nitrit. 

5) Serat 

a) Diabetisi disarankan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, 

buah dan sayuran dengan sumber karbohidrat yang tinggi serat. 

b) Serat dianjurkan 20-35 mg/hari dari berbagai sumber bahan 

makanan. 

6) Pemanis Alternatif 

a) Konsumsi pemanis alternatif yang aman ditambahkan pada 

minuman atau makanan selama tidan lebih ari batas aman 

(Accepted Daily Intake/ADI). 

b) Pemanis alternatif terdiri dari  pemanis tak berkalori dan pemanis 

berkalori.  

c) Pemanis berkalori tetap diperhitungkan sebagai bagian dari 

kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan fruktosa. 

d) Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, 

sorbitol dan xylitol. 

e) Diabetisi tidak dianjurkan mengkonsumsi Fruktosa karena dapat 

meningkatkan LDL, namun makanan seperti buah dan sayuran 

yang mengandung fruktosa alami tidak ada salahnya untuk 

dihindari.  



33 
 

 
 

f) Pemanis tidak berkalori termasuk: aspartam, sakarin, acesulfame 

potassium, sukralose, neotame. 

d. Penatalaksanaan terapi Farmakologi 

Pemberian terapi farmakologi bersamaan dengan latihan fisik dan  

pengaturan makan (gaya hidup sehat) (PERKENI, 2019; Decroli, 2019).  

1) Obat Antihiperglikemia Oral 

Berdasarkan cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral dibagi 

menjadi beberapa golongan, diantaranya: 

a) Pemacu sekresi insulin : Sulfonilurea, Glinid 

b) Peningkatan sensitifitas terhadap insulin: Metformin, 

Tiazolidinedion (TZD) 

c) Penghambat Alfa Glukosidase : Acarbose 

enzim Alfa Glukosidase dihambat oleh Alfa Glukosidase sehingga 

absorbs glukosa di usus dapat dicegah. 

d) Penghambat enzim Dipeptidyl Peptidase-4 : vildagliptin, 

linagliptin, sitagliptin, saxagliptin dan alogliptin. 

Enzim Dipeptidyl Peptidase-4  adalah suatu serin protease, yang 

didistribusikan dalam tubuh secara luas, dan berfungsi memecah 

asam amino dari peptide. 

e) Obat yang menghambat enzim Sodium Glucose co-Transporter 2 

(SGLT -2 inhibitor) 
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Reabsorbsi glukosa di tubulus proksimal dihambat oleh obat ini 

dan ekskresi glukosa melalui urin ditingkatkan  

 

Tabel 2.1 Obat Antihiperglikemia Oral pada pasien DM Tipe 2 

 

Golongan Obat Cara Kerja Efek Samping 

Metformin Meningkatkan sensitifitas 

terhadap insulin dan 

Menurunkan produksi 

glukosa hati. 

Dispepsia, diare, 

Asidosis laktat 

Thiazolidinedione Meningkatkan sensitifitas 

terhadap insulin 

Edema 

Sulfonilurea Meningkatkan sekresi 

insulin 

BB naik, 

hipoglikemia 

Glinid Meningkatkan sekresi 

insulin 

BB naik, 

hipoglikemia 

Penghambat Alfa 

glukosidase 

Menghambat absorbsi 

glukosa 

Flatulen, tinja 

lembek 

Penghambat 

DPP- 4 

Meningkatkan sekresi 

insulin dan menghambat 

sekresi glukagon 

Mual, muntah 

Penghambat 

SGLT-2 

Menghambat reabsorbsi 

glukosa di tubulus distal 

Infeksi saluran 

kemih dan genital 
Sumber : PERKENI, 2019 

 

2) Obat Antihiperglikemia Suntik 

Obat yang termasuk antihiperglikemia yang diberikan secara injeksi 

diantaranya: insulin, agonis GLP-1(Glucagon Like peptida-1 receptor 

Agonis/ GLP-1 RA)  dan kombinasi insulin dan GLP-1.  

Berdasarkan lama kerja, insulin dibagi menjadi 4 jenis yaitu:  

a) Insulin dengan kerja cepat (rapid acting insulin)- insulin analog: 

kerja awal 0,2-0,5 jam memiliki waktu puncak 0,5 – 2 jam. 

b) Insulin dengan kerja pendek (short acting insulin)- human insulin: 

kerja awal 0,5-1 jam memiliki waktu puncak 0,5 – 1 jam.  

c) Insulin dengan kerja menengah (intermediate acting insulin)- 

human insulin, NPH: kerja awal 1,5 -4 jam, puncak 4-10 jam 



35 
 

 
 

Insulin campuran kerja tetap, kerja pendek dan menengah 

(Premixed insulin). 

d) Insulin kerja panjang (long acting insulin)- insulin analog: kerja 

awal 1-3 jam tanpa waktu puncak (no peakless) dan  

e) Insulin kerja ultra panjang (Ultra Long Acting insulin).  

e.  Monitoring Gula Darah 

Salah satu cara untuk mengetahui efektifitas pengobatan DM Tipe 

2 dengan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu : 

1) Pemeriksaan gula darah 

Tujuan pemeriksaan gula darah: 

a) Mengetahui sasaran terapi apakah telah tercapai atau belum. 

b) Membuat penyesuaian dosis obat, jika sasaran terapi belum 

tercapai. 

Waktu dilakukan pemeriksaan yaitu: 

a) Setelah puasa  minimal 8 jam 

b) pada 2 jam setelah makan, atau 

c) Pada waktu yang lain secara berkala sesuai kebutuhan. 

d) Pemeriksaan hemoglobin terglikosilasi (HbA1C) 

Pemeriksaan ini disebut juga glikohemoglobin, atau hemoglobin 

glikosilasi (disingkat sebagai HbA1C), yaitu untuk mengetahui 

efek perubahan terapi 8-12 minggu sebelumnya. Untuk melihat 

hasil terapi dan rencana perubahan terapi, diperiksa setiap 3 bulan 

atau tiap bulan pada keadaan HbA1c yang sangat tinggi (> 10%). 

Pada pasien yang telah mencapai sasran terapi disertai kendali 
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glikemik yang stabil HbA1C diperiksa paling sedikit 2 kali dalam 

1 tahun. 

2) Pemantauan Gula darah Mandiri (PGDM) 

Pemeriksaan ini memiliki waktu bervariasi, tergantung tujuan. 

Waktu yang dianjurkan diantaranya sebelum makan, 2 jam setelah 

makan (untuk menilai ekskursi glukosa), menjelang tidur (untuk 

menilai risiko hipoglikemia), dan di antara siklus tidur (untuk menilai 

adanya hipoglikemia nokturnal yang kadang tanpa gejala), atau saat 

mengalami gejala. Pemantauan dilakukan dengan memeriksa kadar 

glukosa darah menggunakan darah kapiler. Dianjurkan untuk pasien 

dengan suntik insulin beberapa kali serhari atau pengguna obat yang 

memacu sekresi insulin. 

Hasil pemantauan glukosa darah juga menjadi salah satu 

komponen dalam pengendalian DM. Nilai HbA1c penting untuk 

menentukan terapi dan eskalasi terapi, akan tetapi jika terdapat 

kondisi kondisi dimana pemeriksaan HbA1c tidak dapat dilakukan, 

maka rerata darah puasa atau glukosa darah post pandrial selama 3 

bulan terakhir dapat digunakan sebagai nilai konversi terhadap nilai 

HbA1c.  
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Berikut acuan yang dapat digunakan dari Standard of Medical 

Care in Diabates American Diabates Association 2019 yang 

dimodifikasi untuk konversi Gula darah puasa terhadap HbA1C. 

  

Tabel 2.2 Konversi Glukosa Darah Rerata ke Perkiraan HbA1c  

 

 

HbA1c 

Rata-rata 

Glukosa 

plasma selama 

3 bulan 

terakhir 

(mg/dl) 

Rata-rata Glukosa 

Darah Puasa 3 

bulan terakhir 

(mg/dl) 

Rata-rata 

Glukosa darah 

post pandrial  3 

bulan terakhir 

(mg/dl) 

6 126 (100- 152) 122 (177 – 217) 144 (139 – 148) 

5.5 – 6.49  142 (135 –n150) 164 ( 159 – 169) 

6.5 – 6.99  142 (135 – 150) 164 (159 – 169) 

7 154 (123 – 185)   

7.0 – 7.49  152 (143 – 162) 176 (170 – 183) 

7.5 – 7.99  167(157 – 177)  

8 183 (147 – 217)   

8.0- 8.5  178 (164 – 192) 206 (195 – 217) 

9    

10 240   

11 269   

12 298   
Sumber : PERKENI, 2019 

 

7.  Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2  

Pencegahan DM Tipe 2 ditujukan untuk upaya pencegahan secara primer, 

sekunder dan tersier (PERKENI, 2019); (IDF, 2019) 

1) Pencegahan Primer 

Pencegahan primer yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu yang 

terdapat faktor risiko, yaitu mereka yang berpotensi mengalami DM 

Tipe 2 dan intoleransi glukosa tetapi belum terkena. 

a) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, meliputi; Ras dan 

etnik, Riwayat keluarga dengan DM, Usia, riwayat melahirkan 

bayi dengan BB lahir rendah dan riwayat lahir dengan BB rendah. 
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b) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, diantaranya; Berat badan 

lebih (dengan IMT ≥ 23kg/m2), Aktivitas fisik yang kurang, 

Hipertensi, dyslipidemia, pola makan yang tidak sehat. 

c) Faktor lain yang terkait dengan risiko Diabetes Melitus, yaitu; 

pasien dengan syndrom metabolic dengan riwayat toleransi 

glukosa terganggu (TGT) atau glukosa darah puasa terganggu 

sebelumnya (GDPT) dan memiliki riwayat penyakit system 

kadiovaskuler dan neurovaskuler, seperti PJK, stroke, Peripheral 

Arterial Disesase. 

2)  Pencegahan Sekunder 

Pencegahan ini merupakan upaya menghambat terjadinya 

komplikasi dari individu yang telah terdiagnosis Diabetes Melitus. 

Pencegahan dilakukan dengan pengendalian faktor penyulit, deteksi 

dini terhadap adanya faktor tersebut dan pengendalian kadar glukosa 

sesuai target terapi dengan pemberian pengobatan yang optimal. 

Tindakan ini dilakukan mulai dari awal pengelolaan Diabetes 

Melitus. Program edukasi merupakan upaya yang sangat agar 

tercapai target terapi yang diharapkan, yaitu nilai glukosa darah yang 

terkontrol, dengan meningkatnya kepatuhan pasien dalam menjalani 

program pengobatan. 

3)  Pencegahan Tersier 

Sasaran upaya Pencegahan ini untuk pasien yang sudah terjadi  

komplikasi atau memiliki penyulit dengan tujuan meningkatkan 

kualitas hidup dan mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut . Pada 
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tahap ini tetap diberikan penyuluhan selain upaya rehabilitasi, yang 

bertujuan mencapai kualitas hidup yang optimal. 

 

B. Diabetes Self Management Education (DSME) 

1. Definisi Diabetes Self Management Education (DSME) 

Diabetes Self Management Education adalah systematik intervensi 

edukasi yang melibatkan partisipasi aktif pasien dalam pemantauan diri 

terkait (mekanisme fisiologi) dan pengambilan keputusan, yang 

berkembang dari metode edukasi tradisional dengan dikombinasikan 

bersama metode pembelajaran didaktik, interaktif dan kolaboratif sesuai 

dengan keadaan pasien (Jones Helen, 2013) 

Diabetes Self Management Education (DSME) adalah suatu proses 

pemberian edukasi berkelanjutan mengenai aplikasi strategi perawatan diri 

pada diabetes Melitus yang dilakukan sebagai upaya memfasilitasi 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan pasien DM sehingga kontrol 

metabolik dapat dicapai secara optimal, komplikasi dapat dicegah, dan 

kualitas hidup pasien dapat diperbaiki (Nuradhayani, 2017). 

Definisi DSME meliputi beberapa konsep, yaitu suatu proses yang 

berkelanjutan dalam memfasilitasi pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan pasien diabetes yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan 

diri. Proses ini menggabungkan antara kebutuhan, tujuan dan pengalaman 

hidup dari pasien diabetes Melitus yang dipandu dengan menggunakan 

hasil penelitian. Melalui DSME, dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan, kemampuan perilaku dalam perawatan diri, mampu 

memecahkan masalah dan menjadi media untuk berkolaborasi aktif tim 
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keperawatan untuk mengkatkan kualitas hidup dan status kesehatan pasien 

(Bekele, et al, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Diabetes Self 

Management Education (DSME) adalah suatu proses pemberian edukasi 

secara berkelanjutan mengenai strategi perawatan diri, sehingga pasien 

diabetes Melitus dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan melakukan Kontrol glikemik untuk meningkatkan status 

kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup. 

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronik yang membutuhkan 

manajemen diri (Self management) seumur hidupnya, sehingga diperlukan 

upaya edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari 

pasien itu sendiri agar mampu melakukan perawatan diri. Self management 

didefinisikan sebagai suatu manajemen perilaku seseorang yang berfokus 

pada peran dan tanggung jawab individu dalam pengelolaan penyakitnya. 

Tujuan self management pada pasien diabetes Melitus, yaitu untuk 

mencapai kadar glukosa darah optimal (Sulistria dalam Mulyani, 2016). 

Kesediaan untuk belajar, dikombinasikan dengan kemampuan untuk 

menerima tanggung jawab terhadap self-management dapat menjadi faktor 

utama dalam menentukan prognosis DM untuk jangka panjang (Kisokanth, 

et al., 2013).   

2. Tujuan Diabetes Self Management Education (DSME) 

Diabetes Self Management Education (DSME) ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien, memberikan pengalaman tentang 

perawatan diri, meningkatkan kesehatan indivisu dan masyarakat serta 
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mengurangi peningkatan pembiayaan akibat penyakit diabetes Melitus 

(Powers et al, 2015). Menurut Norris dan Funneli, tujuan DSME adalah  

mendukung dalam pengambilan keputusan,  perawatan diri, pemecahan 

masalah, control metabolic, dan kolaborasi aktif dengan tim kesehatan 

untuk meningkatkan hasil klinis, status kesehatan, dan kualitas hidup 

sebagai cara menghindari terjadinya komplikasi akut maupun kronis, 

sekaligus meminimalkan penggunaan biaya untuk perawatan klinis 

(Yuanita, 2013) 

Adapun tujuan khusus edukasi manajemen diri yaitu sebagai berikut 

(Chester. B, et al, 2018) : 

a. Memberikan pembelajaran konsep dasar diabetes Melitus tipe 2 

b. Menghitung dan mengidentifikasi kebutuhan karbohidrat harian 

c. Menjaga berat badan tetap stabil 

d. Olahraga secara teratur, dan 

e. Mengontrol gula darah 

3. Prinsip-prinsip Diabetes Self Management Education (DSME) / 

Edukasi manajemen Diri  

Prinsip DSME menjadi perhatian terlebih dahulu sebelum melaksanakan 

standar dari edukasi Manajemen diri /DSME. Prinsip-prinsip tersebut 

diantaranya (Funneli, 2010) : 

a. Pendidikan tentang diabetes Melitus dalam jangka pendek, dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan keadaan klinik pasien. 

b. Edukasi manajemen diri telah mengalami perkembangan dari 

presentasi didaktik menjadi pemberdayaan yang lebih berbasis teoritis 
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c. Tidak ada satu program atau pendekatan pendidikan terbaik, tetapi 

program menggabungkan strategi perilaku dan psikososial yang akan 

menunjukkan hasil yang lebih baik. 

d. Dukungan berkelanjutan sangat penting untuk dipertahankan 

kemajuan yang telah dicapai peserta selama program DSME. 

e. Penetapan tujuan perilaku yang diharapkan yaitu  strategi yang efektif 

untuk mendukung perilaku self management. 

4. Standar Diabetes Self Management Education (DSME) 

Diabetes Self Management Education (DSME) memiliki 3 bagian yang 

terdiri atas 10 standar (Funnelli et.al.,2010; Haas et.al., 2012; Yuanita, 

2013) yaitu: 

a. Struktur 

1) Standar ke-1 (internal structure): Edukasi manajemen diri/DSME 

dapat disebut sebagai organisasi berstruktur  yang memiliki misi, 

dan tujuan sebagai bagian dari upaya perawatan pasien DM. 

2) Standar ke-2 (external input): pada pelaksanaannya, kegiatan ini 

harus merekomendasikan tim, meliputi  petugas kesehatan, pasien 

DM itu sendiri, komunitas, dan pembuat dari kebijakan , agar 

kualitas DSME dapat dipromosikan.  

3) Standar ke-3 (access): kegiatan DSME akan menyusun identifikasi 

keperluan akan penyuluhan yang merupakan langkah untuk 

mendukung agar kualitas hidup pasien lebih meningkat. Pada 

standar 3 ini, berupa identifikasi  kebutuhan pendidikan kesehatan 

dari populasi yang menjadi target dan identifikasi sumber-sumber 
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yang diperlukan agar populasi tersebut dapat terpenuhi 

kebutuhannya; dan 

4) Standar ke- 4 (program coordination): Kegiatan pengawasan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan tugas dari 

koordinator kegiatan. Koordinator diharapkan mempunyai 

kemampuan akademik dan pengalaman merawat penyakit yang 

kronis serta manajemen program penyuluhan. 

b. Proses 

1) Standar ke-5 (instructional staff): kegiatan ini dapat dilakukan oleh 

satu atau lebih tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan 

akademik dan pengalaman memberikan edukasi serta manajemen 

perawatan DM. Pemberi materi pada kegiatan ini, mempersiapkan 

materi yang akan disampaikan secara berkelanjutan. 

2) Standar ke-6 (curriculum): Fakta DM harus tergambarkan dalam 

kurikulum, termasuk di dalamnya terdapat petunjuk praktek, dan 

kriteria untuk hasil evaluasi yang akan digunakan dalam kerangka 

kerja DSME. Informasi yang akan diberikan didasarkan pada hasil 

pengkajian kebutuhan pasien DM. 

3) Standar ke-7 (individualization): pengkajian secara individu dan 

rencana dari edukasi dilakuakn dengan berkolaborasi antara 

edukator dan pasien agar manajemen pasien dan strategi 

pendekatan dapat dilaksanakan. Pertimbangan aspek budaya dan 

etnis pasien, usia, pengetahuan, keyakinan dan sikap, kemampuan 

belajar, keterbatasan fisik, dukungan keluarga, dan status finansial 
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pasien merupakan strategi yang digunakan. Adapun pengkajian, 

perencanaan edukasi, dan intervensi akan didokumentasikan pada 

dokumen DSME; dan  

4) Standar ke-8 (ongoing support): follow-up dilakukan dalam rangka 

mendukung DSME yang akan dilakukan dengan berkolaborasi 

educator dengan pasien. Hasil follow-up selanjutnya 

diinformasikan ke seluruh pihak yang terlibat dalam DSME. 

c. Hasil 

1) Standar ke-9 (patient progress): Edukasi manajemen diri 

mengukur sejauh mana tujuan dan hasil klinis pasien berhasil 

dicapai. Pengukuran dilakukan dengan instrument evaluasi 

efektifitas dari edukasi menajemen diri /DSME; dan 

2) Standar ke- 10 (quality improvement): Perencanaan perbaikan 

kualitas DSME secara berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari 

pengukuran Efektifitas proses edukasi dan identifikasi peluang dari 

Kesatuan kegiatan DSME, yang menggambarkan peningkatan 

kualitas berdasarkan kriteria hasil yang dicapai. 

5. Komponen Diabetes Self Management Education (DSME)  

Berikut ini komponen yang terdapat dalam Diabetes Self Management 

Education (DSME)  (Yuanita, 2013; Chester et al, 2018; PERKENI, 2019; 

Ardiani, dkk, 2021) :  

a. Pengetahuan tentang konsep diabetes Melitus, meliputi pengertian, 

Jenis, etiologi, patofisiologi dasar ,Gejala, Komplikasi akut dan kronis 

yang dapat terjadi jika gula darah tidak terkontrol serta penanganannya, 
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Pencegahan Komplikasi , tujuan diberikan terapi, dan jenis-jenis obat 

hipeglikemia.  

b. Nutrisi, meliputi tujuan menjaga Pola makan, hal yang harus 

diperhatikan dalam menjaga pola makan, pengaturan Pola makan yang 

benar untuk diabetes Melitus. Terlebih pada masa pandemi covid 19, 

Pemenuhan asupan gizi seimbang pada pasien DM termasuk faktor 

utama dalam mencegah terjadinya paparan Covid-19, serta bagaimana 

pola makan yang tepat saat Bulan Ramadhan. 

c. Monitoring, meliputi edukasi tentang Pengertian glukosa darah, aktivitas 

monitoring yang penting untuk dilakukan, pengertian, tujuan, dan hasil 

monitoring, akibat dari hasil monitoring dan strategi lanjutan, alat yang 

dipakai dalam monitoring, waktu pemeriksaan dan frekuensi;  

d. Aktivitas Fisik/ olahraga, meliputi Tujuan dan manfaat Latihan 

Fisik/JasmaniUnsur-unsur dalam pemenuhan Latihan Fisik/jasmani, 

pentingnya evaluasi keadaan klinis sebelum aktivitas atau olahraga 

dilakukan, memperhatikan kenyamanan dan keamanan alas kaki yang 

digunakan, mengatur kegiatan jika kondisi metabolisme tubuh sedang 

buruk. Selain itu materi tentang menjaga latihan fisik di Bulan 

Ramdhan. 

e. Aktivitas Perawatan kaki, meliputi pemahaman tentang terjadinya 

gangguan kaki yang dapat terjadi pada Diabetes Melitus, penyebabnya, 

tanda dan gejalanya, cara pencegahannya, komplikasi yang dapat 

ditimbulkan, Cara perawatan kaki agar terhindar dari luka Diabetes. 
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f. Manajemen Stres dan psikososial, dengan mengidentifikasi hal yang 

dapat memicu stress dan distres, bentuk-bentuk stress bagaimana cara 

mengendalikan stress, termasuk keterlibatan dukungan 

keluarga/lingkungan sosial.  

g. Jika pasien memerlukan pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan dan 

sumber daya yang ada di lingkungan pasien dapat menjadi rujukan 

untuk membantu. 

6. Pelaksanaan Diabetes Self Management Education (DSME)  

Diabetes Self Management Education (DSME) dapat diberikan pada 

perorangan ataupun kelompok, yang dapat dilakukan baik di lingkungan 

klinik ataupun masyarakat. Pelaksanaan DSME dapat dilakukan dalam 4 

sesi dengan durasi 1-2 jam untuk tiap sesi, yaitu (Chester, et al, 2018; 

Yuanita, 2013). 

 

Bagan 2.1 Diagram alur komponen Diabetes Self Management 

Education 

 

a. Pertemuan sesi  pertama 

Aktivitas pada pertemuan pertama adalah memberikan pemahaman 

dasar tentang diabetes melitus, definisi, jenis diabetes, penyebab, 
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gejala, Komplikasi dan penanganannya, serta penggunaan obat 

diabetes Melitus. 

b. Pertemuan sesi ke-dua 

Kegiatan pada pertemuan sesi kedua yaitu menjelaskan tentang 

pengaturan pola makan dan pemantauan gula darah.  

c. Pertemuan sesi ke-tiga 

Pertemuan sesi ketiga membahas tentang pentingnya latihan 

fisik/jasmani, serta perawatan kaki bagi penyandang DM. 

d. Pertemuan sesi keempat  

Membahas tentang manajemen stress, dukungan secara psikososial, 

serta pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang DM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) mengenai 

pengaruh edukasi pendekatan SDME didapatkan hasil bahwa edukasi 

dengan pendekatan SDME selama 4 pertemuan dalam 1 bulan dengan 

durasi 1-2 jam tiap pertemuan efektif terhadap penurunan kadar gula darah 

puasa pada Pasien diabetes Melitus Tipe 2. Sementara itu penelitian yang 

dilakukan oleh Kristanti (2016) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

intervensi DSME yang dilakukan selama 3 minggu, dengan pertemuan 3x 

masing-masing 1-2 jam, dapat efektif terhadap penurunan gula darah pada 

Pasien Prediabetes.  

7. Kelebihan dan Kelemahan Diabetes Self Management Education 

(DSME)  

Menjelaskan tentang kelebihan program DSME, dimana Diabetes 

Self Education efektif diterapkan untuk meningkatkan manajemen diri 
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pada pasien DM Tipe 2 dibandingkan Pasien yang hanya diberikan 

perawatan biasa pada DM Tipe 2 (Pimouguent et al (2011). Akan tetapi 

masih terdapat kelemahan, diantaranya (Jatmiko, dkk, 2015): 

a. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh perawat / petugas kesehatan.  

Program DSME memerlukan alokasi waktu yang cukup untuk 

melakukan serangkaian sesi dengan maksimal, akan tetapi keterbatasan 

waktu yang dimiliki perawat/petugas menyebabkan pelaksanaan kurang 

maksimal. 

b. Kurangnya SDM yang dapat menerapkan Program DSME. 

Kegiatan DSME memerlukan peran perawat/petugas secara maksimal, 

sehingga dibutuhkan keterlibatan SDM, baik segi jumlah maupun 

keahlian dalam memberikan edukasi. 

c. Keberlanjutan DSME yang belum optimal 

DM Tipe 2 memerlukan tatalaksanan dan pengelolaan seumur hidup, 

sehingga diperlukan keberlanjutan program pengelolaan, termasuk 

edukasi manajemen diri. Sejauh ini upaya tersebut masih belum 

maksimal. 

C. Kadar Glukosa Darah  

1. Definisi Kadar Glukosa darah 

Pengertian glukosa darah dijelaskan sebagai berikut, (Lemone, et al, 

2011;PERKENI, 2019; Hasanuddin I, 2019): 

 Makanan yang dikonsumsi oleh individu akan dipecah menjadi gula (yang 

disebut glukosa) dan dilepaskan ke aliran darah. Ketika gula darah 

meningkat, maka keadaan tersebut akan memberikan pesan kepada pankreas 



49 
 

 
 

(Sel beta pancreas) untuk mengeluarkan insulin. Selanjutnya insulin 

bertindak sebagai kunci untuk memasukkan gula darah ke sel tubuh sehingga 

dapat digunakan sebagai pembentuk energy. Diabetes Melitus yaitu suatu 

penyakit metabolik yang bersifat kronis, yang ditandai dengan peningkatan 

kadar glukosa dalam darah (atau gula darah). Kadar gula darah adalah 

jumlah glukosa yang terkandung dalam plasma darah. Kadar gkulosa darah 

diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Pada 

diabetes Melitus, pankreas tidak menghasilkan cukup insulin  atau tidak 

dapat menggunakan insulit yang dihasilkan. Ketika tidak terdapat insulin 

yang cukup atau sel berhenti merespon insulin,maka dapat menyebabkan 

banyaknya gula yang tertimbun pada aliran darah, dan hal ini dapat 

menyebabkan masalah kesehatan yang serius.   

2. Monitoring Glukosa darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Diabetes Melitus ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan glukosa 

darah yang dilakukan melalui pemeriksaan secara enzimatik dengan bahan 

plasma pada darah vena. Intrepertasi hasil pemeriksaan  darah vena ataupun 

kapiler harus mengacu pada nilai atau angka-angka kriteria diagnostik yang 

baku, berikut kriteria hasil monitoring pemeriksaan glukosa darah  (Rasyid, 

2018; ADA, 2021, PERKENI, 2019) : 

a. Gula Darah Puasa  

Kadar gula darah puasa diketahui dengan melakukan pemeriksaan 

darah kapiler setelah pasien berpuasa 8-10 jam (kecuali air putih), yang 

dilakukan pagi sebelum sarapan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk 

mendeteksi adanya diabetes Melitus atau hipoglikemik. Secara standar, 



50 
 

 
 

pemeriksaan ini dilakukan minimal sekali selama 3 bulan. Kadar gula 

darah puasa individu normal antara 70 – 100 mg/dl. Diagnosis Diabetes 

Melitus ditegakkan jika nilai gula darah puasa ≥ 126mg/dl jika 

pemeriksaan pada plasma vena. Apabila dnegan darah kapiler, maka 

dikatakan DM Tipe 2 apabila gula darah ≥ 100 mg/dl (PERKENI, 

2019). 

b. Gula darah 2 jam setelah makan/setelah Tes Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO) 

Kadar gula darah mencapai nilai paling tinggi pada saat 2 jam setelah 

makan, sehingga untuk mengetahui indikasi DM dan hipoglikemik 

digunakan salah satunya dengan Pemeriksaan gula darah 2 jam setelah 

puasa (post pandrial). Normal nilai kadar glukosa dalam darah 2 jam 

post pandrial  < 140 mg/dl. Diagnosis Diabetes Melitus ditegakkan jika 

nilai gula darah setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan 

beban glukosa 75 gram adalah ≥ 200 mg/dl. 

c. Glukosa Darah Sewaktu 

Glukosa darah sewaktu diperiksa tanpa adanya syarat puasa, dan 

pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu. Nilai kadar gula darah 

sewaktu antara 80 – 144 mg/dl. Gula dara sewaktu digunakan untuk 

tatalaksanan terhadap permasalahan yang dapat timbul akibat 

perubahan secara mendadak dari kadar gula darah. Diagnosis Diabetes 

Melitus ditegakkan jika nilai hasil pemeriksaan gula darah sewaktu ≥ 

200 mg/dl, dan dilakukan apabila terdapat keluhan klasik DM seperti 
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poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak 

dapat dijelaskan penyebabnya. 

d. HbA1C 

HbA1c adalah zat hasil dari reaksi glukosa dan hemoglobin. Tes 

hemoglobin terglikosilasi, disebut juga glikohemoglobin, atau 

hemoglobin glikosilasi (HbA1C), yaitu cara menilai efek perubahan 

pada terapi 8-12 minggu sebelumnya. Pemeriksaan ini dilakukan setiap 

3 bulan apabila ingin mrngetahui hasil terapi she dilakukaningga dapat 

rencana perubahan terapi secara tepat (PERKENI, 2019) 

HbA1C 7% setara dengan rata-rata glukosa darah 154 mg/dl. HbA1C 

7-7,49% setara dengan rata-rata glukosa  darah puasa atau sebelum 

makan 152 mg/dl, atau rata-rata  glukosa darah post pandrial 176 mg/dl. 

HbA1c > 95 setara dengan rerata glukosa darah sewaktu ≥ 212 mg/dl 

(PERKENI, 2019). 

3. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah  

Kadar  glukosa darah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini, yaitu 

(ADA, 2018; Novitha, 2019, Brown Adam, 2018) : 

a. Aktivitas Fisik 

Aktifitas fisik atau olahraga menyebabkan tubuh sensitif terhadap 

insulit, sehingga dapat menurunkan gula darah. Efektivitas ini dapat 

bertahan selama 48 jam, dan akan lebih meningkat apabila aktivitas 

fisik dilakukan pada dekat area pemberian insulin, sehingga 

meningkatkan efektifitas kerja insulin.  



52 
 

 
 

Aktivitas Olahraga yang dilakukan dengan teratur juga dapat 

mempengaruhi kadar glukosa darah, dengan cara mengurangi resistensi 

insulin sehingga insulin dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara lebih 

baik. Olahraga juga berguna untuk membakar lemak dalam tubuh 

sehingga mengurangi berat badan untuk orang yang mengalami 

obesitas. Sebuah peneletian menunjukan bahwa ada peningkatan 

aktivitas fisik (sekitar 30 menit/hari) dapat mengurangi resiko diabetes.  

b. Makanan 

Jenis dan jumlah Karbohidrat yang dikonsumsi dapat 

mempengaruhi kadar gula darah. Akan tetapi tidak semua jenis 

karbohidrat memiliki pengaruh yang sama terhadap kadar glukosa 

darah. Sayuran hijau, kacang-kacangan, pudding, biji-bijian cenderung 

memiliki 50-80% karbohidrat dari serat dan gula yang sangat rendah. 

Makanan dengan rasio serat terhadap total karbohidrat yang tinggi 

memiliki pengaruh yang lebih rendah pada peningkatan gula darah 

dibandingkan makanan dengan makanan dengan total karbohidrat yang 

sama dan tanpa serat (Brown Adam, 2018). 

Asupan dengan kandungan energy tinggi atau sarat akan 

karbohidrat dengan serat yang rendah dapat menganggu stimulasi sel-

sel beta pancreas dalam fungsinya memproduksi insulin. Selain itu, 

asupan makanan tinggi lemak dalam tubuh perlu diperhatikan juga 

karena dapat berpengaruh terhadap kepekaan insulin (Novitha, 2019) 

c. Penggunaan obat-obatan dan stress 
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Stres dan konsumsi obat-obatan dapat menyebabkan kadar glukosa 

darah meningkat. Mekanisme yang terjadi tidak terlepas dari interaksi 

antara pituitary, adrenal gland, pancreas, dan liver yang teganggu 

akibat stress yang meningkat dan penggunaan obat-obatan. Gangguan 

pada hormone-hormon tersebut dapat mempengaruhi metabolism dari 

hormon pituitary, yaitu ACTH, kortisol, dan hormone adrenal gland 

yaitu glucocorticoids. Glucagon yang dihasilkan dapat merangang 

gluconeogenesis pada liver yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kadar gula dalam darah (Novitha, 2019). 

d. Usia 

Pertambahan usia dapat mempengaruhi perubahan fisik, yang dapat 

mempengaruhi fungsi tubuh dalam konsumsi serta penyerapan zat gizi. 

Intoleransi terhadap glukosa akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya usia. Intoleransi glukosa usia lanjut sering dihubungkan 

dengan obesitas, aktivitas fisik yang berkurang, berkurangnya massa 

otot, penyakit penyerta dan obat-obatan yang dikonsumsi , dan sudah 

terjadi penurunan fungsi sekresi insulin dan resistensi insulin. 

e. IMT 

Peningkatan berat badan atau obesitas adalah faktor risiko 

terjadinya DMT2. Berat badan yang berlebih atau obesitas  dapat 

diketahui melalui Indeks Massa Tubuh (IMT). Walaupun demikian 

sebagian besar populasi yang mengalami obesitas tidak menderita 

DMT2. Penelitian terbaru telah menelaah adanya hubungan antara 

DMT2 dengan obesitas yang melibatkan sitokin proinflamasi yaitu 
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tumor necrosis factor alfa (TNFα) dan interleukin-6 (IL-6), resistensi 

insulin, gangguan metabolisme asam lemak, proses selular seperti 

disfungsi mitokondria, dan stres retikulum endoplasma. 

f. Jenis Kelamin 

Diabetes Melitus Tipe 2 lebih ditemukan pada wanita. Wanita 

memiliki peluang untuk mengalami DM Tipe 2 karena dari segi fisik, 

wanita memiliki potensi mengalami peningkatan IMT, disamping 

adanya sindroma siklus bulanan, yaitu waktu sebelum terjadinya 

menstruasi. Lemak tubuh akan mudak terakumulasi dalam keadaan 

demikian, sehingga memicu terjadinya Diabetes Melitus (Rasyid, 

2018). 

 

D. Konsep Teori Self Care dan Aplikasinya pada Diabetes Melitus Tipe 2 

Konsep self care Orem merupakan konsep dasar tentang perawatan diri 

bagi setiap individu. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia 

memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan perawatan diri. Tema sentral 

dari model konseptual Dorothea Orem adalah konsep perawatan diri, dan ide 

defisit perawatan diri yang berkaitan erat. Orem pertama kali menyatakan 

idenya pada akhir 1950-an, Orem mendefinisikan pelayanan diri sebagai 

sesuatu yang dipelajari, kegiatan yang bertujuan membantu diri untuk 

mengelola kehidupan yang diinginkan, kesehatan, perkembangan dan 

kesejahteraan (Aini, 2017). Konsep perawatan diri sebagai fungsi regulasi 

manusia berbeda dengan fungsi pengaturan lain seperti neuro- endokrin. Ini 

merupakan tindakan mandiri individu dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan (Alligood, 2014).  
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Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa dalam darah (Hiperglikemia) sebagai akibat 

adanya kelainan insulin, kerja insulin atau kedua-duanya (PERKENI, 2019). 

Diabetes Melitus Tipe 2 terjadi akibat adanya gangguan fungsi insulin, 

sehingga menyebabkan pada penurunan kerja maupun produksi insulin. 

Keadaan yang tidak terkontrol tersebut dapat menyebabkan peningkatan gula 

darah (hiperglikemia), dan seiring waktu mengakibatkan banyak kerusakan 

pada fungsi system dalam tubuh, terutama pembuluh darah dan syaraf (WHO, 

2020). Keadaan tersebut memerlukan upaya manajemen perawatan yang 

terus-menerus, baik dari pemberi layanan kesehatan dan yang lebih penting 

adalah peran dari pasien itu sendiri karena diabetes melitus dengan gangguan 

metabolik yang terjadi pada pasien tersebut dapat mempengaruhi kualitas 

hidup pasien.  

Aplikasi teori Self Care Dorothea Orem  diperlukan dalam  upaya 

memberikan  asuhan  keperawatan  yang  komprehensif agar kualitas hidup 

pasien dengan diabetik dapat meningkat, dimana konsep teori ini didasarkan 

asumsi bahwa manusia mampu melakukan perawatan diri. Teori Orem dalam 

pelayanan keperawatan ditujukan kepada kebutuhan individu dalam 

melakukan tindakan keperawatan mandiri dalam mengatur/ memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam tatalaksanan 

Diabetes Melitus dimana pasien memiliki peranan yang penting terhadap 

managemen perawatan diabetes secara mandiri. Dalam konsep keperawatan 

Orem mengembangkan teori yang saling berhubungan yaitu teori perawatan 
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diri (self care), Teori deficit perawatan diri (self care deficit) dan teori system 

keperawatan (nursing system) (Alligood, 2014). 

1. Teori Perawatan Diri (Self Care Theory) 

Self care merupakan aktifitas individu dalam merawat diri mereka sendiri 

dalam memenuhi serta mempertahankan kehidupan, memelihara kesehatan 

dan kesejahteraan. Dalam teori self care, Orem mengemukakan beberapa 

teori yaitu:  

a. Self-care agency  

Self care Agency adalah kemampuan seseorang untuk merawat diri 

sendiri, yang digambarkan dari pengetahuan, keterampilan, dan 

motivasi untuk tindakan perawatan diri yang dapat dipengaruhi oleh 

usia, perkembangan, sosiokultural, kesehatan dan lain-lain.  

Self care agency pada diabetes Melitus meliputi kemampuan pasien 

memahami konsep Diabetes Melitus, kemampuan melakukan 

pengaturan pola makan yang baik, melakukan latihan fisik atau 

olahraga, mengkonsumsi obat dengan baik secara teratur dan 

melakukan pemantauan gula darah secara mandiri. Tujuan self care 

agency pada pasien diabetes melitus yaitu tercapainya nilai glukosa 

yang terkontrol, dimana pasien juga harus memahami bahwa keadaan 

kontrol glikemik yang baik dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin 

dan berat badan. Faktor tersebut merupakan conditioning faktor 

menurut konsep Self Care Orem. 
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b. Self care demand  

Self care demand adalah semua tindakan perawatan diri yang harus 

dilakukan oleh individu pada suatu titik waktu untuk menjaga kesehatan 

dan meningkatkan kesejahteraan. Self care demand timbul akibat 

adanya self care deficit.  

Pada pasien Diabetes, dengan adanya proses patologi yang terjadi, 

mengakibatkan terjadinya gangguan metabolik yang berdampak pada 

kualitas kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Hal ini mengakibatkan 

pasien memiliki demand perawatan diri yang harus dilakukan agar 

komplikasi dapat dicegah sehingga kesehatan dan kesejahteraan dapat 

tercapai dengan baik. 

c. Basic conditioning factors, merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri 

terdiri dari faktor usia, jenis kelamin, status kesehatan, orientasi sosial 

budaya, sistem perawatan kesehatan, kebiasaan keluarga, pola hidup, 

faktor lingkungan dan keadaan ekonomi.  

Kestabilan gula darah merupakan tujuan utama dalam penatalaksanaan 

diabetes melitus. Akan tetapi tidak terlepas dari keadaan yang menjadi 

conditioning factor untuk target tersebut, yaitu usia, jenis kelamin, 

indeks masa tubuh, stress dan pengobatan. 

2. Teori Defisit Perawatan Diri (Teori self care deficit) 

Teori Self care Deficit merupakan inti dari teori Orem karena 

menjelaskan kapan Asuhan Keperawatan dibutuhkan. Defisit perawatan 

diri muncul saat hubungan antara efek perawatan diri dan 
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persyaratan/kebutuhan terapeutik tidak memadai, tidak seimbang bahkan 

tidak terpenuhi. Perawatan dibutuhkan saat orang dewasa terbatas atau 

tidak mampu melakukan perawatan diri secara terus menerus, lancar dan 

efektif. Keperawatan diberikan jika kemampuan pasien berkurang untuk 

memenuhi kebutuhan self care sesuai dengan self care demand-nya (Aini 

Nur, 2017) 

3. Teori Sistem Keperawatan (Teori nursing system) 

Nursing system adalah kegiatan keperawatan yang dilakukan karena 

individu/pasien mengalami defisit perawatan diri. Teori ini Merupakan 

teori yang menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan perawatan diri 

individu dapat terpenuhi oleh perawat atau pasien itu sendiri. Nursing 

system didasarkan pada kebutuhan self care dan kemampuan klien 

melakukan aktivitas self care nya. Apabila terdapat self care deficit maka 

terdapat kesenjangan antara apa yang individu dapat lakukan (Self care 

Agency) dan apa yang dibutuhkan agar self care demand dapat terpenuhi 

secara optimal, sehingga upaya keperawatan penting untuk diberikan.  

Nursing agency adalah orang yang dididik dan terlatih sebagai 

perawat yang melakukan kegiatan membantu individu untuk memenuhi self 

care demand nya melalui latihan dan pengembangan self care agency nya 

sendiri. Pada pasien diabetes melitus, upaya nursing agency dilakukan 

dengan pemberian edukasi, pemberian terapi nutrisi medis, latihan fisik, 

pengobatan dan monitor gula darah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Orem mengidentifikasi tiga klasifikasi 

dari Nursing System untuk memenuhi self care klien, diantaranya: 
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a. Sistem bantuan secara penuh (Wholly compensatory system/WCS)  

Wholly compensatory system yaitu suatu tindakan keperawatan dengan 

memberikan bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan 

ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan perawatan secara 

mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan dan 

ambulasi.  

Pada diabetes melitus, pemberian bantuan pada sistem ini dapat dilakukan 

pada pasien yang tidak mampu melakukan aktivitas akibat adanya 

komplikasi termasuk pada keadaan koma, pasien sadar namun tidak mampu 

dalam melakukan tindakan yang memerlukan ambulasi atau manipulasi 

gerakan. Perawat mengambil alih pemenuhan kebutuhan self care nya 

secara menyeluruh pada pasien. 

b. Sistem bantuan sebagian (Partially compensatory Nursing system)  

Partially compensatory system yaitu sistem dalam pemberian perawatan 

diri secara sebagian dan ditujukan pada pasien yang memerlukan bantuan 

secara minimal. Pada system ini perawat dan klien bersama-sama 

melakukan asuhan keperawatan, self care dan atau ambulasi. Pasien dengan 

diabetes melitus yang membutuhkan bantuan minimal, perawat mengambil 

alih beberapa aktivitas yang tidak dapat dilakukan oleh klien dalam 

pemenuhan kebutuhan self care seperti pada pasien yang post debridement 

luka akibat keadaan komplikasi dimana pasien ini memiliki kemampuan 

seperti cuci tangan, gosok gigi, cuci muka namun membutuhkan 

pertolongan perawat dalam ambulasi dan perawatan luka. 
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c. Sistem suportif dan edukatif (Supportive-Educative System)  

Supportive-Educative System yaitu sistem bantuan yang diberikan pada 

pasien yang membutuhkan dukungan pendidikan dengan harapan pasien 

mampu melakukan perawatan secara mandiri. Pasien mampu dan dapat 

belajar untuk melakukan self care, tetapi memerlukan bantuan untuk 

membuat keputusan, mengandalikan perilakunya dan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan (Nur, 2017)  

Asuhan keperawatan pada keadaan ini dilakukan agar pasien mampu 

melakukan tindakan keperawatan mandiri diabetes melitus setelah 

dilakukan pembelajaran sehingga pasien diabetes diharapkan mampu 

melakukan self care diabetes tanpa bantuan orang lain. Perawat berperan 

meningkatkan Self care agency dari klien, misalnya pada klien Diabetes 

Melitus diajarkan untuk menyuntik sendiri insulin yang dibutuhkan dan 

lain-lain (Sabil, 2018).  

Self care sebagai kegiatan yang dilakukan individu, keluarga atau 

komunitas untuk mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan 

yang maksimal. Self care management meliputi evaluasi gejala, 

penatalaksanaan berarti bahwa individu memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap kesehatan mereka sendiri dan memiliki peran yang penting 

terhadap perawatan kesehatan mereka sendiri. Gejala dan evaluasi perilaku 

penatalaksanaan perawatan diri merupakan indicator dari Self care 

management yang efektif (Sabil, 2018). 
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E. Penelitian Terkait 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan secara 

daring menggunakan media pembelajaran online, bertepatan dengan pandemi 

covid -19, dan melalui periode waktu Bulan Ramadhan. Berikut ini penelitian 

terkait tentang pemberian intervensi Diabetes Self management Education 

pada pasien DM Tipe 2. 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait 

 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Novianti, 

dkk 

(2019) 

Efektivitas Diabetes Self 

Management Education 

Dan Community Based 

Interactive Approach 

Terhadap Self Care 

Penderita Diabetes 

Melitus 

Berdasarkan hasil uji dependent t 

test kelompok DSME dan  CBIA-

DM  Masing-masing diperoleh 

nilai p value = 0,000 (<0,05) yang 

berarti bahwa ada pengaruh 

intervensi DSME dan CBIA-DM 

terhadap self care.  

2 Yusmar 

Christianto 

Zai , dkk 

(2019) 

Pengaruh program 

diabetes self management 

education terhadap 

penurunan kadar gula 

darah pasien DM tipe 2  

Di RSU. Royal Prima 

Medan. 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kelompok intervensi 

p=0,001 (p<0,05) dan kelompok 

kontrol p=0,007 (p<0,05) artinya 

ada pengaruh DSME terhadap 

penurunan kadar gula darah. 

3 Ratna Dewi 

(2020) 

Efektivitas Edukasi 

Manajemen Mandiri 

Terhadap Nilai Kadar 

Gula Darah Pada Pasien 

Diabetes Melitus (DM) 

Tipe 2 

Hasil Uji Wilcoxon test 

menunjukkan adanya perbedaan 

nilai kadar glukosa darah (p<0,05) 

terdapat perbedaan antara sebelum 

dan sesudah edukasi manajemen 

mandiri terhadap nilai KGD 

(selisih skor 14,4; p < 0,05). 

4 Erva Elli 

Kristanti 

(2016) 

Pengaruh Self Diabetes 

Management Education 

(SDME) Terhadap 

Pengetahuan, Sikap, 

Kadar Gula Darah 

Prediabetes Di 

Hasilnya menunjukkan 

penggunaan discharge 

planning terkontrol efektif 

terhadap peningkatan kapasitas 

fungsional dan penurunan 

rawat inap ulang dengan hasil 
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Puskesmas Pesantren I 

Kota Kediri 

uji repeated Annova pada 

kapasitas fungsional 

menunjukkan nilai p=0,000 

dan uji analisis pada rawat inap 

ulang menggunakan uji Chi-

Square yang menghasilkan 

nilai p=0,000. 

5 Trina 

Kurniawati 

(2017) 

Pengaruh Diabetes Self 

Management Education 

(DSME) Terhadap Self 

Management Dan Kadar 

Gula Darah Puasa (Gdp) 

Pada Pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 Di 

Persadia Rsud Batang 

Berdasarkan uji wilcoxon test, 

didapatkan nilai p-value sebesar 

0,000. Terlihat bahwa p-value 

menunjukkan bahwa ada 

penurunan Kadar Gula Darah 

Puasa (GDP) antara sebelum (pre) 

dan sesudah (post) pemberian 

Diabetes Self Management 

Education (DSME) pada 

kelompok intervensi. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka teori DSME  pada Diabetes Melitus  

Modifikasi (PERKENI, 2019; Kisokanth et al, 2013; Alligood, 

(2017); Decroli, 2019;Yuanita, 2013, Chester et al, 2018; Funneli, 

et al, 2010; Haas et al,2012; Hailu et al, 2019). 

 

 

Self Care3 

 

Self Care Agency3 
 

↑ Self Care 

Demand 3 

Nursing Agency1,2 

 

1.Edukasi 

2.Latihan Fisik 

3.Terapi Nutrisi medis 

4.Terapi Farmakologi 

5.Monitoring Gula 

Darah 

 
 

 

 

Faktor etiologi1 

1. Resistensi Insulin 

2. Disfungsi sel beta 

pancreas. 

3. Faktor lingkungan 

Diabetes Self 

Management 

Education/DSME  
1,3,6,7,8,9 

1. Konsep DM Tipe 2 

2. Monitoring Gula 

darah 

3. Nutrisi DM Tipe 2 

4. Aktifitas Fisik 

5. Perawatan Kaki 

6. Manajemen stress 

dan Psikososial 

7. Sistem dan fasilitas 

layanan kesehatan 

 

 

 

Nilai Glukosa Darah 1,2  

1. Glukosa darah sewaktu 

2. Glukosa darah puasa 

3. Glukosa darah 2JPP/TTGO 

4. HbA1C 

 DM Tipe 2 

Self Care Deficit 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

 

A. Kerangka Konsep 

Edukasi mengenai self manaegement pada pasien DM Tipe 2 

diperlukan sebagai upaya penanganan penyakit tersebut secara optimal. 

Pengaruh edukasi terhadap kadar gula darah puasa merupakan pengaruh 

yang tidak langsung, namun variabel ini merupakan salah satu variabel 

yang dapat dimodifikasi dalam upaya penanganan penyakit DM Tipe 2 

yang lebih baik. Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

hasil penelitian-penelitian sebelumnya (Yuanita, 2013; Chester, 2018; 

Hailu, 2019). Nilai glukosa darah sebagai variabel dependen merupakan 

outcome dari hasil intervensi yang akan diukur, baik sebelum dan setelah 

dilakukan intervensi berupa Diabetes Self management Education yang 

menjadi variabel Independent. Dalam menilai pengaruh intervensi Diabetes 

Self management Education terhadap perubahan nilai glukosa darah, akan 

dikontrol oleh variabel yang mencakup usia, jenis kelamin dan Indeks 

massa tubuh (IMT). 

Intervensi Diabetes Self management Education diberikan kepada 

pasien DM Tipe 2 sebanyak 44 responden dengan pertemuan sebanyak 4 

kali (4 sesi), dimana sebelum dan sesudah intervensi, responden dilakukan 

pemeriksaan glukosa darah puasa.  
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Adapun kerangka konsep penelitian tergambar dalam bagan 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur dalam penelitian yang menjelasakan 

secara ilmiah bagaimana cara menentukan variabel dan mengukur variabel, 

sehingga mudah dalam membaca dan mengartikan makna penelitian 

(Kartika, 2017).  

 

 

Intervensi Diabetes Self 

Management Education 

 

Pengukuran Nilai 

Glukosa darah Puasa 

sebelum intervensi 

 

Pengukuran 

Nilai Glukosa 

darah Puasa 

setelah 

intervensi 

 
Faktor risiko Diabetes 

Mellitus sebagai Variable 

Counfounding 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Indeks massa Tubuh 

(IMT) 

 

 

 

Pre 

Post 

Keterangan :  

_________ : Diteliti 

-------------- : Tidak diteliti 
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Definisi operasional dalam penelitian ini, dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

 Variabel Independen 

Diabetes Self 

Care 

management 

Education  

Metode 

pemberian 

pendidikan 

kesehatan 

tentang 

pengelolaan 

DM Tipe 2 

secara mandiri 

yang 

dilakukan 

sebanyak 

4 sesi selama 

1 bulan 

dengan 

waktu 1-2 jam 

untuk tiap 

sesinya yang 

dilakukan oleh 

peneliti. 

 SAP 

Diabetes Self 

Management 

Education 

(DSME) 

 Booklet 

 Video 

pembelajaran 

- 1. Tidak 

dilakukan : 0 

2. Dilakukan : 1 

-  

 Variabel Dependen 

Nilai glukosa 

darah puasa 

Nilai ukur 

kadar gula 

darah 

responden 

setelah puasa 

minimal 8 jam 

(PERKENI, 

2019) 

1. Blood 

Glucose Test 

(glukometer) 

2. ,Glucose 

stick pen, 

3. Alcohol 

swab,  

4. Sarung 

tangan 

Pengambilan 

darah kapiler 

oleh kader 

posbindu 

menggunakan 

glukometer 

 

Satuan kadar 

glukosa darah = 

mg/dl 

Rasio 

 Variabel Counfounding 

Usia Usia 

responden 

yang dihitung 

mulai tahun 

lahir sampai 

pada saat 

dilakukan 

penelitian 

 

Lembar 

kuisioner 

Mengisi 

Kuisioner sesuai 

yang tertera 

pada Kartu 

tanda penduduk 

Nilai dalam 

tahun 

Rasio 
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Jenis kelamin Karakteristik 

responden 

berdasarkan 

jenis alat 

reproduksi 

Lembar 

kuisioner 

Mengisi 

Kuisioner 

sesuai data 

yang tertera 

pada Kartu 

tanda penduduk 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Nominal 

Indeks Masa 

Tubuh (IMT) 

Karakteristik 

reponden 

berdasarkan 

status nutrisi 

yang 

menggambark

an korelasi 

antara tingi 

badan dan 

berat badan. 

1. Lembar 

observasi 

2. Sature 

Meter(Micr

otoise) 

dengan 

skala 

maksimal 2 

Meter dan 

ketelitian 

0,1 cm. 

3. Timbangan 

badan 

digital 

dengan 

ketelitian 

0,1 Kg. 

Menimbang 

berat badan 

dalam satuan 

kilogram dan 

mengukur tinggi 

badan pasien 

dalam satuan 

meter kuadrat. 

 

1. Normal : (18.5 

– 22.9 kg/m2) 

2. Tidak normal 

(< 18.5 dan > 

22.9 kg/m2) 

 

(Kemenkes 

RI, 2018) 

Ordinal 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Kebenaran hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul 

(Sugiyono, 2013). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  Intervensi DSME 

secara signifikan dapat menurunkan kadar gula darah puasa, yaitu dimana 

kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 setelah diberikan 

intervensi Diabetes Self Management Education (DSME) lebih rendah 

dibandingkan sebelum diberikan intervensi Diabetes Self Management 

Education (DSME). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kuasi eksperimen dengan one 

group pretest-posttest design. Desain ini tidak menggunakan kelompok 

pembanding, akan tetapi melakukan observasi pertama (Pre-test) yang 

memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan (Post-test) yang terjadi 

setelah adanya intervensi atau eksperimen (Kartika, 2017). Responden 

diobservasi terlebih dahulu (observasi awal/pre-test) sebelum dilakukan 

intervensi, kemudian diobservasi kembali setelah dilakukan intervensi 

(post-test). Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas 

Diabetes Self Management Education (DSME) pada nilai gula darah puasa  

pasien dengan Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni 

Cikarang Bekasi. Adapun Bentuk rancangan ini dapat dilihat pada skema 

sebagai berikut: 

Keterangan : 

X : Perlakuan 

O : Hasil Observasi/Pengukuran Nilai gula darah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Rancangan penelitian kuasi eksperimen one group Pretest 

Posttest design 

Intervensi 

O1 O2 X 

Post test 
Pre test 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh subyek dalam penelitian yang akan diteliti 

(Kartika, 2017). Menurut Sugiyono (2013), Populasi didefinisikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diptuskan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM Tipe 2 yang tercatat 

berobat di tahun 2020 di Wilayah kerja puskesmas Telaga Murni, yaitu 

sebanyak 213 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Menurut Kartika (2017), sampel 

adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi, atau sampel adalah elemen-elemen populasi 

yang dipilih berdasarkan kemampuan mewakilinya.  

a. Jumlah Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah pasien DM Tipe 2 yang rutin 

melakukan kontrol  di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Bekasi. Pada penelitian ini, digunakan rumus sampel tunggal 

dengan menggunakan rumus Lameshow sebagai berikut: 

n = 
𝑍

1−
𝛼
2

2  𝑃 (1−𝑃)𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑍
1−

𝛼
2

2  𝑃 (1−𝑃)
  

Keterangan : 

n        = Besar Sampel 



70 
 

 
 

𝑍1−
𝛼

2
   = derajat kemaknaan , alfa = 0.05 maka Z = 1.96 

P  = Proporsi pada populasi yang ingin diketahui (p=0.5) 

d   = derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan 

(presisi)  

N  = Jumlah populasi (213) 

Penghitungan dengan menggunakan rumus Lameshow ini 

digunakan juga atas dasar bahwa dalam penentuan jumlah sampel 

pada eksperimental studies, dimana nilai populasi diketahui, tetapi 

untuk nilai standar deviasi tidak diketahui, maka dapat 

menggunakan rumus tersebut di atas (Lolumbulan, 2020). 

Adapun presisi penelitian ini sebesar 10% dengan derajat 

kepercayaan 95% maka besar sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

n = 
1,96×0,5×(1−0,5)×213

(0,1)2×(213−1)+1,96×0,5×(1−0,5)
 = 39,9 ≈ 40 orang 

Berdasarkan rumus yang digunakan diperoleh hasil sampel yang 

digunakan sebanyak 40 sampel. Maka jumlah sampel minimal yang 

diperoleh adalah 40 sampel. Untuk mengantisipasi kemungkinan 

drop out, sehingga diperlukan penambahan sebanyak 10% Jadi 

jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 44 orang. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan teknik Purposive 

sampling, yaitu sampel penelitian ditetapkan sesuai dengan tujuan 

penelitian, dengan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 



71 
 

 
 

penelitian. Sampel penelitian seluruhnya merupakan pasien DM 

Tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:  

1) Kriteria inklusi 

a) Berusia < 50 tahun 

Hal ini berdasarkan keadaan bahwa : 

Hasil Survey Badan Litbang Kominfo tahun 2017 tentang 

teknologi komunikasi dan informasi, diketahui responden 

usia dewasa (30-49 tahun) adalah paling banyak 

dibandingkan usia remaja dan lansia yang menggunakan alat 

komunikasi handphone, yaitu sebanyak 45.7% dari 3934 

responden, dimana dari jumlah tersebut 87.9% memiliki 

media sosial pribadi dan 86.2% menggunakan aplikasi 

instant messaging termasuk Whatsapp (Puslitbang 

Kominfo, 2017). 

b) Pasien DM Tipe 2 yang bisa membaca, menulis, dan 

memiliki media komunikasi seperti Whatssapp. Hal ini 

didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 

(1) Keadaan pandemi covid-19 yang masih berlangsung, 

dan penyandang DM merupakan salah satu komorbid 

pada covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk 

dilakukan kontak secara intensif pada pasien. PERKENI 

memberikan rekomendasi terhadap penanganan 

Diabetes Melitus di Era pandemi covid-19 bahwa 

penyandang diabetes sangat dianjurkan untuk berada di 
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dalam rumah dan hanya keluar rumah jika ada keperluan 

yang sangat penting. Jika harus keluar rumah, dianjurkan 

untuk menjaga jarak. Selain itu PB PERKENI juga 

menjelaskan bahwa Dalam kondisi physical distancing 

seperti saat ini, sangat disarankan bagi pemberi layanan 

kesehatan penyandang untuk menyediakan sarana 

komunikasi dengan pasien diabetes untuk perawatan 

lanjut (konsultasi jarak jauh) (PB PERKENI, 2020). 

(2) Sebanyak 171 juta penduduk Indonesia (64.6%) 

menggunakan internet, dimana dari jumlah tersebut 

diketahui 83% mengunakan whatsApp (Kominfo, 

2019). 

c) Mampu melakukan aktivitas mandiri, karena untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan 

diabetes dibutuhkan kemampuan fisik dan mental yang 

memadai, yang dibuktikan dengan penilaian Indeks Bartel 

skor 80-100 (Dapat melakukan aktivitas mandiri) 

d) Pasien tidak dalam keadaan stress/depresi sebagai akibat 

dari penyakit DM yang dideritanya, dan ditunjukkan dengan 

hasil pengukuran stress menggunakan DASS 42 dengan 

nilai skor 0-14 (Normal, tidak mengalami stress) 

e) Pasien didampingi oleh keluarga selama mengikuti edukasi 

secara daring. 
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f) Mengikuti seluruh proses edukasi, dan tidak terputus selama 

proses penelitian. 

g) Pasien tidak memiliki gangguan penglihatan dan 

pendengaran. 

h) Pasien tidak memiliki gangguan kognitif, yang ditunjukkan 

dengan nilai skor MoCA ≥ 26 (fungsi kognitif normal) 

i) Pasien mendapatkan terapi standar untuk mengontrol gula 

darah dari puskesmasa  

2) Kriteri eksklusi 

a) Pasien DM Tipe 2 yang memiliki riwayat penyakit lain, seperti 

hipertensi, jantung, stroke dan asma. 

b) Pasien yang memiliki gangguan pada tulang dan sendi sehingga 

dapat mengganggu saat beraktivitas 

c) Pasien DM Tipe 2 dengan konfirmasi positif Covid-19. 

d) Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 yang memiliki luka gangrene. 
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c. Prosedur Pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Prosedur Pengambilan sampel 

 

C. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Telaga Murni 

Cikarang Barat Bekasi. Pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini 

karena kejadian DM Tipe 2 yang meningkat di wilayah kerja Puskesmas 

Telaga Murni sebesar 12 % dari tahun 2019. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 - Juli 2021 dimulai dari 

penyusunan proposal sampai penyusunan hasil penelitian. 

 

 

Populasi 

Pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni tahun 2020 

Sampel 

Pasien DM Tipe 2 yang sesuai kriteria 

inklusi dan eksklusi, sejumlah 44 

orang 

Kriteria inklusi Kriteria Eksklusi 

1. Identifikasi data identitas pasien, termasuk Karakteristik, meliputi Usia, 

Jenis kelamin 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan kepada calon responden terkait penelitian 

yang akan dilakukan. 

3. Memberikan lembar persetujuan, dan responden manandatangi lembar 

tersebut. 

4. Melakukan pencatatan No Kontak Aplikasi WhatsApp yang dimiliki 

pasien. 

5. Melakukan penilaian tingkat aktivitas, tingkat stress dan status mental pada 

calon responden. 

6. Memastikan seluruh peserta atau responden memiliki media Google 

Meeting. 

7. Menentukan sampel yang terpilih 
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Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut : 

Table 4.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Bulan  

Nov - 

Des’20 

Minggu 

Ke 

Jan – 

Feb’21  

Minggu 

ke 

Mar- 

April’21  

Minggu 

ke 

Mei- 

Juni’21 

Minggu 

ke 

Juli 

Minggu ke 

Agustus   

Minggu 

ke 

September   

Minggu ke 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan dan 

penguatan Judul 

                            

2 Penyusunan 

proposal 

                            

3 Sidang proposal                             

4 Perbaikan 

proposal dan 

Uji etik 

                            

5 Pengurusan izin 

penelitian 

                            

6 Pengumpulan 

data 

                            

7 Analisa Data                             

8 Penyusunan 

hasil 

                            

9 Sidang hasil                             

10 Perbaikan hasil                             

11 Sidang  tesis                             

12 Perbaikan tesis                             

13 Publikasi                              

 

 

D. Etika penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dalam 

penelitian dan masalah etik dalam penelitian keperawatan diantaranya 

(Kartika, 2017); (Putra, 2012) : 

1. Prinsip Etik Penelitian 

a. Beneficience (Manfaat) 

Beneficience adalah prinsip etika penelitian dimana dalam suatu 

penelitian menekankan pada aspek kemanfaatan. Prinsip ini 

ditegakkan dengan tidak menjadikan responden untuk dieksploitasi 
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dan penelitian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan 

mempertimbangkan antara aspek risiko dan aspek manfaat. Pada 

penelitian ini, kegiatan dilakukan dengan memperhatikan dan 

mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 pada saat 

melakukan pengukuran gula darah dan observasi mengambilan data 

karakteristik reponden, sehingga tidak membahayakan dan menjaga 

keselamatan responden. Sedangkan pada intervensi DSME 

dilakukan secara daring. 

b. Self Determination 

Self Determination merupakan prinsip yang memperhatikan bahwa 

responden sebagai makhluk bebas yang memiliki hak otonomi. Pada 

penelitian ini, responden berhak untuk memutuskan ikut serta dalam 

penelitian maupun tidak, tanpa adanya paksaan. Peneliti  

memberikan informasi melalui daring sebelum penelitian 

dilakukan, yang meliputi tujuan penelitian, prosedur serta intervensi 

DSME yang akan dilakukan. Responden diberikan kesempatan 

untuk meminta klarifikasi dan pertanyaan tentang hal-hal yang 

belum dipahami. Setelah penjelasan diberikan, responden diberikan 

kebebasan untuk menetukan keikutsertaannya atau tidak tanpa 

paksaan, dan selanjutnya peneliti memberikan lembar persetujuan 

untuk ditandatangani oleh responden.  

c. Prinsip Keadilan 

Prinsip menjunjung tinggi keadilan manusia dengan menghargai 

hak atau memberikan pengobatan/intervensi secara adil, hak 
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menjaga privasi manusia dan tidak berpihak dalam memberikan 

perlakukan terhadap manusia digunakan dalam penelitian ini. Pada 

penelitian ini pasien tetap berhak mendapatkan kemudahan 

berkomunikasi dengan media yang terjangkau. 

2. Masalah Etika dalam penelitian keperawatan 

a. Informed Consent 

Inform Consent merupakan suatu bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden yang ditunjukkan dengan lembar kesepakatan 

persetujuan sebelum penelitian dilakukan. Lembar ini menunjukkan 

bahwa responden menyetujui dan bersedia terlibat dalam kegiatan 

penelitian tanpa adanya paksaan. Lembar informed Concent 

diberikan setelah pasien dijelaskan maksud dan tujuan penelitian 

saat proses pengambilan sampel dilakukan. Lembar tersebut 

selanjutnya ditandatangani oleh calon responden sebagai bentuk 

persetujuan dalam keikutsertaan penelitian. 

b. Anonimity 

Masalah etika ini menekankan pada menjaga kerahasiaan informasi 

yang diberikan oleh responden dengan cara tidak mencantumkan 

nama pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada 

lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

c. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kegiatan penelitian memberikan jaminan kerahasiaan hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 

informasi yang terkumpul dijamin kerahaasiaannya oleh peneliti, 

dan hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil riset. 
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E. Alat Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan lembar kuisioner 

dan media penelitian, diantaranya. Alat pengumpulan data dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Instrumen DMSE 

Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan DMSE adalah  

a. Rencana Program Pembelajaran  

Rencana program pembelajaran DSME meliputi penjabaran pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan DSME pada pasien DM Tipe 2.  

Adapun Rencana Program Pembelajaran pada penelitian ini 

digambarkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 Rencana Program Pembelajaran Diabetes Self 

Management Education 

 

Minggu 

ke/ 

Pertem

uan  

 

Pokok 

Bahasan 

 

Sub Pokok 

Bahasan 

 

Capaian 

Pembelajaran 

 

Metode/ 

Media 

 

Waktu 

1 Mengenal 

Diabetes 

Melitus dan 

Penggunaan 

Obat DM 

1. Definisi Diabetes 

Melitus (DM) 

2. Jenis Diabetes 

Melitus (DM) 

3. Penyebab DM 

Tipe 2 

4. Gejala DM Tipe 

2 

5. Hal yang dapat 

terjasi apabila 

gula darah tidak 

terkontrol dan 

penanganan yang 

dilakukan. 

6. Komplikasi 

kronis yang dapat 

terjadi jika gula 

darah tidak 

terkontrol 

7. Hal yang harus 

dilakukan di 

rumah agar 

Setelah mengikuti 

pembelajaran, 

peserta dapat 

memahami dan 

menyebutkan 

kembali tentang 

konsep diabetes 

melitus Tipe 2, 

meliputi : definisi, 

jenis , penyebab, 

gejala, komplikasi 

akut maupun 

kronik, 

penatalaksanaanny

a serta jenis dan 

cara penggunaan 

obat Diabetes 

Melitus.   

 

Media : 

Google 

Meeting,  

PPT,  

WhatsApp, 

Video 

demonstrasi 

 

 

 

Metode : 

Ceramah, 

Tanya 

jawab, 

Diskusi 

Peer Group 

60 

menit 
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terhindar dari 

komplikasi 

8. Jenis Obat 

Diabetes Melitus 

dan 

Penggunaannya. 
2 Menjaga Pola 

Makan dan 

Memantau 

Gula darah 

1. Tujuan Menjaga 

Pola makan 

2. Hal yang harus 

diperhatikan 

dalam menjaga 

pola makan 

3. Pengaturan Pola 

makan yang 

benar untuk 

diabetes Melitus 

4. Pengertian 

glukosa darah 

5. Tujuan 

pemantauan 

glukosa darah 

6. Cara mengukur 

gula darah 

mandiri 

Setelah mengikuti 

pembelajaran, 

peserta dapat 

memahami dan 

menjelaskan 

kembali 

pengaturan pola 

makan bagi 

Diabetes Melitus, 

serta cara 

pemantauan gula 

darah 

Media : 

Google 

Meeting,  

PPT,  

WhatsApp, 

Video 

demonstrasi 

 

 

 

Metode : 

Ceramah, 

Tanya 

jawab, 

Diskusi Peer 

Group 

 

60 

menit 

3 Latihan 

Fisik/Jasmani 

1. Tujuan dan 

manfaat Latihan 

Fisik/Jasmani 

2. Unsur-unsur 

dalam pemenuhan 

Latihan 

Fiisk/jasmani 

3. Ketentuan yang 

harus 

diperhatikan 

dalam melakukan 

latihan 

fisik/jasmani  

4. Tujuan dilakukan 

perawatan kaki 

bagi orang dengan 

Diabetes Melitus 

5. Cara Melakukan 

perawatan kaki 

 

Setelah mengikuti 

pembelajaran 

tentang Diabetes 

Melitus, peserta 

dapat memahamid 

an menjelaskan 

kembali 

pentingnya latihan 

fisik dan 

perawatan kaki 

pada penderita DM 

Media : 

Google 

Meeting, 

PPT, 

WhatsApp, 

Video 

demonstrasi 

 

 

 

Metode : 

Ceramah, 

Tanya 

jawab, 

Diskusi 

Peer Group 

60 

menit 
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4 Manajemen 

Stres, dan 

Pemanfaatan 

Layanan 

Kesehatan 

1. Definisi stress 

2. Bentuk respon 

stress yang dialami 

Penyandang 

Diabetes Melitus 

3. Cara 

Mengendalikan 

dan manajemen 

stres 

4. Penyelenggara 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

dapat diakses bagi 

Penyandang DM 

 

Setelah mengikuti 

pembelajaran, 

peserta mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

kembali tentang 

stress dan 

manajemen stres, 

dukungan sosial 

serta akses 

pelayanan 

eksehatan pada 

penyandang 

diabetes melitus 

Media : 

Google 

Meeting, 

PPT, 

WhatsApp, 

Video 

demonstrasi 

 

 

Metode : 

Ceramah, 

Tanya 

jawab, 

Diskusi 

Peer Group 

60 

menit 

 

b. Satuan Acara Pembelajaran 

Satuan Acara Pengajaran mencakup penjabaran kegiatan 

pembelajaran DSME pada setiap pertemuan, termasuk alokasi 

waktu pada setiap kegiatan. 

c. Modul 

Modul terdiri dari keseluruhan topik DSME yang mengacu pada 

Standar Nasional SDME menurut Association of diabetes care & 

Education Specialist 2017. Materi yang terdapat dalam  modul telah 

dikonsultasikan dengan dokter dan perawat yang bertugas pada 

penanganan pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Telaga Murni 

Cikarang Barat. 
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Adapun bagian modul pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Bagian Modul Diabetes Self Management Education 

 

No Sesi Pokok Bahasan 

 
1 Materi pembelajaran 

pertemuan sesi I 

Mengenal Diabetes Melitus? 

 

 

2 

Materi pembelajaran 

pertemuan sesi II 

1. Pengaturan Pola Makan Penyandang Diabetes 

2. Pemantauan Gula Darah Penderita Diabetes 

 

3 

Materi pembelajaran 

pertemuan sesi III 

1. Latihan Fisik/Jasmani Bagi Penyandang 

Diabetes Melitus 

2. Perawatan Kaki Diabetes 

 

4 

Materi pembelajaran 

pertemuan sesi IV 

1. Manajemen Stres Emosional, Dukungan 

Psikososial 

2. Sistem Pelayanan Kesehatan 

 

d. Media pembelajaran Daring Google Meeting 

Google Meeting menjadi media untuk berinteraksi saat 

penyampaian materi DSME. 

e. Media presentasi Materi berupa Power point DSME 

Power Point DSME memuat materi tentang DSME yang terdiri atas 

topik-topik pada setiap sesi. 

f. Video Demonstrasi prosedur kegiatan pengelolaan DM Tipe 2 

secara mandiri, meliputi Video tentang  penyuntikan insulin secara 

mandiri, pemeriksaan gula darah secara mandiri, Latihan fisik dan 

perawatan kaki. 

2. Instrumen pengukuran gula darah 

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran gula darah yaitu  Glucose 

meter, glucose stick pen, alcohol swab, sarung tangan, lembar 

pemantauan gula darah dan bolpoint. Responden diukur gula darah 

puasa pada pertemuan pertama edukasi dan pertemuan terakhir edukasi.  
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3. Lembar yang berisi data karakteristik responden dan kuisioner untuk 

menilai kemampuan Activity Daily Living, tingkat stress dan 

kemampuan melakukan perawatan diri pada pasien Diabetes Melitus . 

Karakteristik responden yang terdapat dalam penelitian dan harus terisi 

pada awal pembelajaran, meliputi :  

a. Data Identitas, yang diisi oleh responden pada lembar data identitas, 

meliputi : usia, jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan.  

b. Data Antropometri meliputi Tinggi badan dan Berat badan. Data 

tinggi badan diukur dengan Sature Meter, dan berat badan diukur 

dengan timbangan  badan.  

c. Kuisioner Barthel Indeks 

Barthel Index adalah kuisioner yang digunakan untuk menilai 

tingkat kemampuan aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan 

responden saat menjalani aktivitas perawatan diri. Barthel Indeks 

merupakan instrument untuk mengetahui tingkat kemampuan dan 

kemandirian individu dalam melakukan aktivitas setiap hari, 

meliputi aktivitas makan, mandi, berdandan dan merapikan diri 

sendiri, mengganti pakaian, mengontrol BAB dan BAK, berpindah 

tempat, berjalan kaki dan naik tangga. 

Kuesioner Barthel Index dalam Bahasa Indonesia telah dilakukan 

uji validitas dengan nilai intraclass correlation coefficient (ICC) 

pada tiap butir pertanyaan dengan hasil sangat baik yakni lebih dari 

0,75, kecuali pada pertanyaan mengontrol rangsang buang air besar 

mendapatkan hasil ICC 0,645 yang masuk kedalam kategori baik. 
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Sedangkan Uji reliabilitas cronbach’s α menunjukkan hasil 0,938 

yang menandakan bahwa kuesioner Barthel Index sangat reliabel 

untuk digunakan (Pertamita, 2017).  

Kuisioner ini terdiri dari 10 item pertanyaan untuk menilai tingkat 

aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan responden. Pertanyaan 

pada Barthel Index terdiri atas aktivitas meliputi makan, mandi, 

berdandan, berpakaian, mengontrol buang air besar, mengontrol 

buang air kecil, penggunaan toilet, berpindah (dari tempat tidur ke 

kursi dan sebaliknya), berjalan di permukaan datar, dan naik turun 

tangga. Skor untuk setiap item pertanyan berbeda-beda. Skor 0-5 

untuk mandi dan berdandan. Skor 0-10 untuk makan, berpakaian, 

mengontrol buang air besar, mengontrol buang air kecil, 

penggunaan toilet, dan naik turun tangga Skor 0-15 untuk berpindah 

dan berjalan di permukaan datar. Klasifikasi hasil pengukuran bartel 

Indeks meliputi : 

1) Nilai 0-19 (ketergantungan total)  

2) Nilai 20-39 (sangat tergantung)  

3) Nilai 40-59 (tergantung sebagian)  

4) Nilai 60-79 (memerlukan bantuan minimal)  

5) Nilai 80-100 (mandiri)  

(Scott K & Longstaffe S. 2020) 

d. Kuisioner DASS 42 (Lovibond & Lovibond, 1995) 

Instrumen DASS 42 digunakan untuk menilai tingkat stress, depresi 

maupun kecemasan pada pasien. Tingkat stress pada instrument ini 
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menggolongkan stress kedalam lima tingkatan, yaitu : Normal, 

Sedang (moderate), Berat (Severe) dan  dan Sangat berat (Extremely 

Severe). Kuisoner terdiri atas 42 item pertanyaan dengan kriteria 

penilaian adalah : 

Skala Stress  : Nomor 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 

33, 35, 39 

Skala Kecemasan : Nomor 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 

40, 41 

Skala Depresi : 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42 

Adapun Interpretasi yang dapat dihasilkan meliputi : 

1) Penilain indikator stress : 

Skor 0 – 14  : Normal, tidak mengalami stress 

Skor 15 – 18 : Stres ringan 

Skor 19 – 25   : Stres sedang 

Skor 26 – 33 : Stres berat 

Skor > 34  : Stres sangat berat 

2) Penilaian indikator depresi : 

Skor 0 – 9   : Normal, tidak mengalami depresi 

Skor 10 – 13 : depresi ringan 

Skor 14 – 20   : depresi sedang 

Skor 21 – 27 : depresi berat 

Skor > 28  : depresi sangat berat 

3) Penilaian indikator kecemasan : 

Skor 0 – 7   : Normal, tidak mengalami kecemasan 
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Skor 8 – 9  : kecemasan ringan 

Skor 10 – 14   : kecemasan sedang 

Skor 15 – 29 : kecemasan berat 

Skor > 20  : kecemasan sangat berat 

e. Instrumen Montreal Cognitif Asessment (MOCA) 

Montreal Cognitif Asessment (MOCA) adalah alat Pemeriksaan 

untuk menilai defisit fungsi kognitif pasien yang mengalami 

gangguan neurovaskuler dan sangat berguna sebagai alat skrining 

yang digunakan di klinik kesehatan kerja oleh dokter kesehatan 

kerja dan perawat (Hobson, 2015). 

Beberapa studi telah menunjukkan hubungan antara diabetes 

melitus dengan terjadinya penurunan fungsi kognitif secara cepat 

sebagai akibat Komplikasi DM pada sistem saraf pusat yang dapat 

berkembang menjadi demensia (Siman, dkk, 2016). 

MoCA diciptakan oleh Dr Ziad Nasreddine Pada tahun 1995 di 

Montreal, Kanada dan telah diuji validitas dan reabilitas pada tahun 

2005. Instrumen ini terdiri dari 30 poin yang terdiri atas beberapa 

domain kognitif meliputi fungsi eksekutif, visuospasial, Bahasa, 

Delayed recall, atensi, abstraksi dan orientasi dan  (Hobson, 2015). 

MoCA versi Indonesia juga telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas dan disimpulkan bahwa 30 item soal dinyatakan valid 

danreliabel sehingga dapat digunakan untuk pemeriksaan fungsi 

kognitif pasien (Panentu &Irfan, 2013). 
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Kelebihan tes MoCA adalah prosedur yang cepat dan mudah, 

penilaian domain kognitif yang luas dan lebih sensitif terhadap 

defisit kognitif ringan dan disfungsi eksekutif.14 Skrining gangguan 

kognitif ringan / Mild Cognitive Impairment (MCI) pada pasien 

diabetes lebih baik menggunakan tes MoCA daripada menggunakan 

MMSE (Alagiakrishnan K, et all, 2013). 

Interpretasi pada hasil pemeriksaan MoCA, yaitu dikatakan normal 

jika skor akhir ≥ 26, Mengalami penurunan fungsi kognitif jika < 

26. Penurunan fungsi kognitif  dibedakan lagi menjadi ringan (MCI) 

20 – 25, dan berat (demensia) jika < 20 (Nasreddine Z, 2005). 

f.  Instrumen Summary of Diabetes Self-Care Activity (SDSCA) 

Instrumen Summary of Diabetes Self-Care Activity (SDSCA) 

digunakan untuk melihat ringkasan aktivitas self care pasien 

diabetes melitus dengan adanya perubahan nilai glukosa darah 

setelah dilakukan pemberian Edukasi manajemen perawatan diri. 

Instrument ini dikembangkan pertama kali oleh Toobert & Glasgow 

tahun 1994, terdiri atas 25 items pertanyaan yang digunakan untuk 

mengkaji aktivitas perawatan diri pasien diabetes Melitus. 

Instrumen ini dilakukan revisi dan uji validitas serta reliabilitas, dan 

dinyatakan valid pada tahun 2000. Selanjutnya dilakukan translate 

alih Bahasa di berbagai negara  (Tootbert, et all, 2000). 

Instrumen Summary of Diabetes Self-Care Activity (SDSCA) dalam 

penelitian ini digunakan untuk observasi perilaku self care pasien 

DM Tipe 2, dan menggunakan instrument versi Indonesia yang 
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telah dimodifikasi menjadi 17 items pertanyaan dan  dilakukan uji 

validitas terakhir tahun 2019 oleh Sugiharto dan dinyatakan valid 

dan reliabel dengan nilai Coefisient validity index 0,98 dan internal 

consistency untuk reabilitasnya adalah 0,72, sehingga dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan self care pasien diabetes 

melitus (Sugiharto, 2019) 

Adapun indikator pertanyaan dalam instrumen ini terdiri atas 5 

aspek yaitu pengaturan diit makanan 5 soal  (no. 1, 2, 3, 4 dan 5), 

pertanyaan tentang latihan fisik 2 soal (no. 6 dan 7), pertanyaan 

tentang monitoring kadar glukosa darah 2 soal (no. 8 dan 9), 

pertanyaan tentang pengobatan 3 soal (no.10, 11 dan 12) dan tentang 

perawatan kaki 5 soal (no.13, 14, 15 dan 16). Penilaian 

menggunakan skala likert dengan skoring pada pertanyaan positif 

(no.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) dan nilai yang 

diberikan 0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6, dan 7=7. Sedangkan 

pada pertanyaan negative (no.3) diberikan nilai 0=7, 1=6, 2=5, 3=4, 

4=3, 5=2, 6=1 dan 7=0 (Sari, 2017). 

F. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Diabetes Self management Education dilaksanakan dengan berpedoman 

pada 10 standar dari National Standards for Diabetes Self Management 

Education, dimana dalam pelaksanaan pada penelitian ini meliputi : 

a.  Diabetes Self management Education dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien, memberikan pengalaman tentang 

perawatan diri, mendukung dalam pengambilan keputusan dan 
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pemecahan masalah, mencapai control metabolic yang baik, sehingga 

dapat meningkatkan hasil klinis, status kesehatan, dan kualitas hidup yang 

baik sebagai cara menghindari terjadinya komplikasi, baik akut maupun 

kronis. 

b.  Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak 

puskesmas. Peran serta pueskesmas dalam hal ini meliputi pematangan 

materi yang akan disampaikan, mengkaji kebutuhan pasien DM Tipe 2 

dan kesiapan pelaksanaan kegiatan dan melibatkan kader posbindu 

selama proses kegiatan.   

c.  Identifikasi hal-hal yang dibutuhkan selama kegiatan, termasuk 

kemudahan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu kelurahan yang dapat 

memudahkan akses agar dapat terhubung dengan responden secara baik.  

d.  Kelancaran jalannya kegiatan, tidak terlepas dari aktivitas koordinasi 

antara peneliti dengan para kader posbindu. Sehingga diperlukan 

perencanaan yang baik mulai dari awal kegiatan hingga kegiatan selesai. 

Termasuk evaluasi yang dilakukan pada setiap proses kegiatan.  

e.  Kegiatan Diabetes Self management Education diberikan oleh peneliti, 

dimana materi yang diberikan didasarkan pada referensi dan berdasarkan 

masukan langsung dari tenaga medis Puskesmas telaga Murni Cikarang 

tentang muatan materi yang disampaikan. 

f.  Diabetes Self management Education pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan kurikulum yang telah ada, dari referensi yang terkait dengan 

berpedoman pada National Standards for Diabetes Self Management 

Education tahun 2017.  
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g. Dilakukan Pengkajian secara individu dan rencana dari edukasi dilakuakn 

dengan berkolaborasi antara edukator dan pasien melalui kader posbindu 

agar manajemen pasien dan strategi pelaksanaan DSME dapat 

dilaksanakan dengan baik. Adapun pengkajian, perencanaan edukasi, dan 

intervensi didokumentasikan pada dokumen DSME; dan  

h.  follow-up dilakukan dalam rangka mendukung DSME yang  dilakukan 

dengan berkolaborasi educator dengan pasien yang dibantu dengan kader 

posbindu. Hasil follow-up berupa nilai gula darah puasa pasien sebelum 

dan sesudah dilakukan DSME, yang selanjutnya diinformasikan ke 

seluruh pihak yang terlibat dalam DSME. 

i. Efektifitas DSME diukur dengan instrument evalusi berupa hasil 

observasi/pengukuran gula darah puasa sebelum dan sesudah DSME, 

serta perilaku kemandirian dalam perawatan diri pada DM Tipe 2.  

j. Hasil pelaksanaan DSME disampaikan kepada pihak terkait untuk 

ditindaklanjuti terkait dengan tatalaksanan DM tipe 2, khususnya 

maksimalisasi pemberian edukasi. 

Adapun Pelaksanaan standar dalam DSME, dituangkan dalam Prosedur 

pengambilan dan pengumpulan data dilakukan yang  meliputi tahap 

persiapan dan pelaksanaan, diantaranya: 

1. Persiapan dan Prosedur teknis Pra Pengambilan data penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Penelitian ini dilakukan atas izin dan rekomendasi yang diberikan 

oleh pihak-pihak terkait sebelum kegiatan penelitian berlangsung. 

Prosedur administrasi dimulai dari pengajuan surat pada bagian 
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akademik yang ditujukan kepada Badan Kesatuan bangsa dan 

Politik Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya diberikan 

surat rekomendasi dari lembaga tersebut ditujukan kepada instansi 

yang berhubungan dengan kegiatan penelitian atau pengambilan 

data, meliputi Dinas kesehatan Kabupaten Bekasi, Kecamatan 

Cikarang Barat, Puskesmas Telaga Murni Cikarang dan Kelurahan 

telaag Murni Cikarang barat Bekasi. 

b. Koordinasi peneliti bersama pihak-pihak terkait, meliputi instansi 

pelayanan kesehatan Puskesmas telaga Murni Cikarang, Bidan Desa 

sebagai penanggungjawab Posbindu wilayah Kelurahan, Kepala 

Desa dan para kader posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular). 

Koordinasi meliputi kesiapan pelaksanaan Program Edukasi, 

termasuk jalur koordinasi di tingkat wilayah kelurahan/Desa, bahan 

pembelajaran, susunan materi dan media yang digunakan. 

c. Prosedur teknis Pra penelitian 

1) Melakukan identifikasi data sekunder berupa data kunjungan 

pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni, karakteristik 

calon reposnden, yaitu usia dan jenis kelamin serta riwayat 

catatan status kesehatan calon pasien.  

2) Melakukan kunjungan kepada calon responden untuk kegiatan 

seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dibantu 

oleh asisten penelitian sejumlah 3 orang yaitu kader posbindu di 

wilayah dimana responden berdomisili, yaitu kelurahan Telaga 

Murni, Kelurahan Sukadanau dan Kelurahan Kalijaya. Kegiatan 
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dilakukan dengan kunjungan ke rumah calon responden dengan 

memperhatikan protokol kesehatan covid-19 dan ketentuan PB 

PERKENI 2020 tentang tatalaksana pasien Diabetes Melitus di 

Masa Pandemi.   

(a) Menjelaskan maksud dan tujuan kepada calon responden 

terkait penelitian yang akan dilakukan. 

(b) Jika calon responden bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian setelah diberikan penjelasan, maka calon 

responden  menandatangani lembar persetujuan. 

(c) Mengidentifikasi kepemilikan Nomor Handpone dan 

aplikasi WhatsApp. 

(d) Melakukan penilaian tingkat aktivitas, tingkat stress, status 

mental dan aktivitas perawatan diri terhadap Diabetes 

Melitus yang dimiliki pada calon responden, bersamaan 

dengan kedatangan kader Posbindu PTM ke calon 

responden. Penilaian dilakukan dengan memberikan 

lembar kuesioner.  

Kader posbindu PTM memberikan lembar kuesioner, 

memberikan penjelasan tentang cara pengisian kuesioner 

dan memastikan responden memahami setiap item 

pertanyaan. Pengisian kuesioner tentang kemampuan 

aktivitas (menggunakan Bartel Indeks) dan status mental 

(menggunakan instrument MoCA) dilakukan dengan cara  

wawancara langsung oleh kader posbindu PTM. Sedangkan 
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pengisian kuesioner tentang tingkat stress dilakukan oleh 

pasien. Selama pengambilan data, pasien didampingi oleh 

keluarga atau saudara. 

Berdasarkan proses pengambilan responden, kader 

posbindu memperoleh total calon responden sebanyak 50 

orang, namun 10 diantaranya sebanyak 6 orang mengalami 

stress ringan dan 4 orang mengalami stress sedang sehingga 

tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dapat 

mempengaruhi kemampuan perawatan diri. Keadaan stress 

yang dialami calon reponden turut mempengaruhi status 

kognitifnya, sehingga memperkuat alasan untuk tidak 

dipilih sebagai responden penelitian. 

(e) Memastikan seluruh peserta atau responden memiliki 

media Google Meeting, dan membantu untuk menyediakan 

akses media tersebut di perangkat seluler responden 

(f) Menetapkan calon responden sebagai partisipan dalam 

penelitian setelah dilakukan proses seleksi berdasarkan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. 

3) Membuat group WhatsApp dengan reponden yang sudah 

ditentukan sejumlah sampel yang diharapkan. Group WhatsApp 

menjadi media komunikasi antara peneliti, asisten peneliti dan 

responden selama proses penelitian. 

4) Menjelaskan kembali mekanisme kegiatan, meliputi kegiatan 

pemeriksaan gula darah, kegiatan pembelajaran melalui daring 
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di Google Meeting dengan mekanisme pemberian edukasi 

menggunakan materi yang disampaikan oleh peneliti dalam 

slide Power Point. 

5) Melakukan koodinasi dengan responden tentang pelaksanaan 

Edukasi dan Memberikan rangkaian jadwal kegiatan melalui 

Group WhatsApp. Jadwal berisi jenis kegiatan di minggu 

pertama sampai minggu ke lima, meliputi kegiatan edukasi yang 

dimulai dengan pemeriksaan gula darah di hari sebelumnya, dan 

pemeriksaan selanjutnya di minggu ke lima. Pada kegiatan 

edukasi peserta dibagi menjadi 4 kelompok, dan diberikan 

alokasi edukasi selama 1 jam setiap sesi masing-masing 

kelompok. Kegiatan edukasi dilakukan pada hari yang sama 

setiap kelompok. 

a) Kontrak program kegiatan bersama responden, koordinasi 

kegiatan dan pemberian jadwal kegiatan.  

b) Membagi responden menjadi empat kelompok pembelajaran 

dan menentukan jadwal serta rincian kegiatan pembelajaran. 

c)   Pelaksanaan puasa 8-12 jam sebelum pelaksanaan edukasi 

pada pertemuan pertama pembelajaran dan pengukuran ke-

dua pada minggu ketujuh dari awal dilakukan pemberian 

DSME. Edukasi dilakukan sekali setiap minggu salama 4 

minggu dan pada minggu ke lima dilakukan pemeriksaan 

gula darah puasa ke-dua. Selain itu dilakukan pemeriksaan 

perilaku self Care yang dapat memberikan informasi 
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tambahan tentang perubahan gula darah Puasa setelah 

dilakukan pemberian DSME.  

 

 

 

 

 

 

 

Adapun jadwal dan Rincian kegiatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Jadwal dan Rincian Kegiatan Peserta 

Minggu 

Ke 

Hari/Tanggal/ 

Waktu 

Kelom 

pok 

Kegiatan Persiapan/Media Tempat/ 

Petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

Sabtu, 1 Mei 2021     

Pkl. 08.00 – 09.00 I, II, III, 

IV 

1. Pemeriksaan 

Gula darah 

puasa. 

 

2. Pembagian 

Modul 

pembelajaran  

Peserta: 

Puasa selama 8-12 

jam mulai pkl.21.00 

– 09.00 WIB pagi di 

hari berikutnya 

Peneliti : 

Set alat pemeriksaan 

gula darah 

Tempat:  

Posbindu Telaga 

murni, Kalijaya 

dan Sukadanau 

 

Petugas : 

Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

Minggu, 2 Mei 2021 

Pkl. 08.00 – 09.00 I 1. Pembelajaran 

Diabetes 

Melitus sesi 1 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

 

Media : 

Google Meet 

Power Poin 

WhatssApp 

Tempat :  

Google Meeting 

WhatssApp 

 

Petugas : 

Peneliti, Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

Pkl. 09.00 – 10.00 II 

Pkl. 10.00 – 11.00 III 

Pkl. 11.00 – 12.00 IV 

 

 

 

 

 

II 

Minggu, 9 Mei 2021 

Pkl. 08.00 – 09.00 I 1. Pembelajaran 

Diabetes 

Melitus sesi 2 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

 

Media : 

Google Meet 

Power Poin 

WhatssApp 

Tempat  :  

Google Meeting 

WhatssApp 

 

Petugas : 

Pkl. 09.00 – 10.00 II 

Pkl. 10.00 – 11.00 III 

Pkl. 11.00 – 12.00 IV 
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Peneliti, Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

 

 

 

III 

Minggu, 16 Mei 2021 

Pkl. 08.00 – 09.00 I 1. Pembelajaran 

Diabetes 

Melitus sesi 3 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

 

 

Media : 

Google Meet 

Power Poin 

WhatssApp 

Tempat  :  

Google Meeting 

WhatssApp 

 

Petugas : 

Peneliti, Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

Pkl. 09.00 – 10.00 II 

Pkl. 10.00 – 11.00 III 

Pkl. 11.00 – 12.00 IV 

 

 

 

 

IV 

Minggu, 23 Mei 2021 

Pkl. 08.00 – 09.00 I 1. Pembelajaran 

Diabetes 

Melitus sesi 4 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

 

 

Media : 

Google Meet 

Power Poin 

WhatssApp 

Online :  

Google Meeting 

WhatssApp 

 

Petugas : 

Peneliti, Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

Pkl. 09.00 – 10.00 II 

Pkl. 10.00 – 11.00 III 

Pkl. 11.00 – 12.00 IV 

Minggu 

Ke 

Hari/Tanggal/ 

Waktu 

Kelom 

pok 

Kegiatan Persiapan/Media Tempat/ 

Petugas 

 

 

 

 

 

V 

Sabtu, 5 Juni 2021 

 

 

 

 

 

Pkl. 08.00 – 09.00 

 

 

 

 

 

I, II, III, 

IV 

 

 

 

 

Pemeriksaan 

Gula darah 

puasa. 

 

 

Peserta: 

Puasa selama 8-12 jam 

mulai pkl.21.00 – 

09.00 WIB pagi di hari 

berikutnya 

 

Peneliti : 

Set alat pemeriksaan 

gula darah 

Tempat :  

Posbindu 

Kalijaya, telaga 

murni dan 

Sukadanau 

 

Petugas : 

Asisten 

peneliti/kader 

posbindu 

 

 

2. Pelaksanaan Teknis Penelitian 

Adapun pelaksanaan penelitian, terkait Pengaruh Diabetes Self 

Management Education (DSME) Terhadap Nilai Glukosa Darah Puasa 

Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dijelaskan berikut ini : 

a. Melakukan pemeriksaan gula darah puasa pada responden yang 

bertempat di Posbindu PTM masing-masing wilayah (Kelurahan 

telaga Murni, Kelurahan Kalijaya dan Kelurahan Sukadanau), 

dilanjutkan dengan pembagian Modul pada hari pertama di Minggu 



96 
 

 
 

pertama, pengukuran berat badan, Tinggi badan dan penilaian 

tentang aktivitas perawatan diri menggunakan Kuesioner Summary 

of Diabetes Self care Activity (SDSCA).  

 

Nilai glukosa darah puasa dipilih sebagai indikator keberhasilan 

DSME dalam penelitian ini dikarenakan prosedur pemeriksaan lebih 

terkontrol daripada glukosa darah sewaktu dan 2 jam setelah makan. 

Selain itu lebih menggambarkan profil kadar glukosa dalam darah 

daripada glukosa darah sewaktu dan 2 jam setelah makan. 

b. Adapun pemeriksaan glukosa darah dilakukan oleh kader posbindu 

PTM, dengan langkah sebagai berikut (PERKENI, 2019) : 

1) Pengambilan darah kapiler pasien pada jari tangan yang sudah 

diberikan alkohol, dengan menggunakan lanset. Pasien dalam 

keadaan puasa 8-12 jam 

2) Meneteskan darah yang keluar pada ujung strip di alat 

glucometer 

3) Membaca hasil pemeriksaan glukosa darah puasa 

Selanjutnya berikut pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk 

mengetahui IMT pasien : 

a) Membagi Berat badan dengan tinggi badan dalam cm 

b) Mengisi hasil pengukuran pada lembar observasi 

c. Memberikan materi sesi pertama setelah pemeriksaan gula darah 

puasa. Peserta dibagi menjadi empat kelompok, dengan pemberian 

materi dilakukan secara bergantian sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Materi yang diberikan pada minggu pertama yaitu 
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tentang konsep diabetes melitus meliputi : pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, pemeriksaan, penanganan, komplikasi dan 

pencegahan). Pembelajaran dilakukan selama 60 menit dilanjutkan 

dengan diskusi dan Tanya jawab sebagai evaluasi. Evaluasi juga 

berupa menggali bagaimana perasaan responden, baik verbal 

maupun non verbal.  

k. Kegiatan minggu Ke-dua : Memberikan materi Sesi kedua  

Kegiatan minggu ke dua juga dilakukan secara bergantian setiap 

kelompok sesuai jadwal yang telah tersedia. Sebelum memberikan 

materi sesi kedua, penelitia melakukan evaluasi dengan menggali 

perasaan dan pemahaman responden terhadap materi yang sudah 

diterima pada sesi pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemberian 

materi tentang pengaturan pola makan ( jumlah kalori, jenis dan 

jadwal konsumsi makanan), hal yang harus diperhatikan dalam 

pengaturan pola makan. Selain itu juga edukasi tentang pemantauan 

gula darah, meliputi pengertian gula darah, pemantauan gula darah, 

cara mengukur gula darah mandiri. Sesi ini dilakukan selama 60 

menit dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab sebagai evaluasi. 

Evaluasi juga berupa menggali bagaimana perasaan responden, baik 

verbal maupun non verbal.  

l. Kegiatan Minggu ke-3 : Memberikan materi sesi ke- 3. 

Kegiatan minggu ke tiga juga dilakukan secara bergantian setiap 

kelompok sesuai jadwal yang telah tersedia. 
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Sebelum memberikan materi sesi ketiga, penelitia melakukan 

evaluasi dengan menggali perasaan dan pemahaman responden 

terhadap materi yang sudah diterima pada sesi kedua, kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian materi tentang latihan fisik/jasmani 

bagi penyandang DM Tipe 2 dan dilanjutkan konsep perawatan kaki. 

m. Kegiatan Minggu Ke-4 : Memberikan materi sesi keempat, peneliti 

melakukan evaluasi dengan menggali perasaan dan pemahaman 

responden terhadap materi yang sudah diterima pada sesi ketiga, 

kemudian peneliti menjelaskan materi tentang manajemen stress 

emosional dan dukungan psikososial dan dukungan psikososial, dan 

akses pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan  

pembelajaran daring selama 60 menit, dilanjutkan sesi tanya 

jawab/diskusi dan evaluasi secara keseluruhan terhadap materi 

DSME; dan 

n. Minggu ke-5 dilakukan Kegiatan pemeriksaan nilai glukosa darah 

puasa dan penilaian aktifitas perawatan diri serta melakukan 

terminasi kepada responden serta meyampaikan ucapan terima kasih 

kepada responden atas kesediaannya ikut serta dalam penelitian.  
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2. Alur Pengumpulan data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3 Bagan Pengumpulan dan Pengolahan Data 

G. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul dilakukan tahap pengolahan data, sebagai berikut: 

1. Editing 

Data yang telah terkumpul, baik data pre dan post intervensi dilakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan dengan checklist kelengkapan dan 

kesesuaiannya. Data yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap serta 

esuai selanjutnya dilakukan analisis. Apabila ada jawaban-jawaban 

yang belum lengkap, jika memungkinkan perlu pengambilan data ulang 

untuk melengkapi jawaban-jawaban tersebut. Tetapi apabila tidak 

memungkinkan, maka pertanyaan yang jawabannya tidak lengkap 

tersebut tidak diolah. 

Minggu kedua : 

Penyampaian materi sesi ke-2 ; 60 menit melalui Google meet 

Minggu kelima : 

Pengukuran gula darah dan aktifitas perawatan diri serta melakukan terminasi kegiatan 

 

Minggu ketiga : 

Penyampaian materi sesi ke-3 ; 60 menit melalui Google meet dilanjutkan diskusi dan Tanya jawab 

 

Minggu keempat : 

Penyampaian materi sesi ke-4 : 60 menit melalui Google meet dilanjutkan diskusi dan Tanya jawab 

 

 

Pengolahan Data 

 

Minggu pertama 

- Melakukan kegiatan pemeriksaan gula dan pembagian Modul 

- Melakukan Pemberian materi  sesi pertama tentang Diabetes Melitus selama 60 menit melalui Google meet. 

Peserta dibagi kedalam empat kelompok dan diberikan edukasi secara bergantian 

Analisa data 

 

Penyajian data dan Interpretasi data 
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2. Coding 

Data yang telah lengkap, sebelum dilakukan pemindahan data maka 

dilakukan klafisikasi data untuk memudahkan pengolahan. Selanjutnya 

dilakukan Coding yaitu memberikan kode pada klasifikasi data yang 

telah ada. 

3. Transfering (Pemindahan data) 

Pemindahan data dilakukan pada data yang telah terkumpul, 

dipindahkan atau dimasukkan dalam computer dan program analisa 

yang digunakan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.  

4. Tabulating 

Peneliti memindahkan data dari master tabel ke dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dari data yang telah diolah. 

5. Cleaning 

Data yang yang telah dimasukkan berupa data karakteristik  responden, 

knilai glukosa darah sebelum dan setelah dilakukan intervensi, 

dilakukan pemeriksaan ulang dengan cara Cleaning untuk menghindari 

kemungkinan adanya kesalahan kode dan ketidaklengkapan. Apabila 

terdapat ketidaklengkapan selanjutnya dilakukan koreksi atau 

pembetulan. 

 

H. Analisa Data 

1. Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan atau  mendeskripsikan 

karakteristik variabel-variabel penelitian. Langkah dari  analisis 

univariat tergantung dari jenis datanya. Pada data numerik digunakan 
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nilai mean atau rata-rata, median dan standar deviasi. Pada umumnya 

analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari 

tiap variabel (Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini, peneliti 

menjelaskan atau mendiskripsikan menggunakan nilai mean (nilai rata-

rata) glukosa darah puasa Pre dan Post pemberian intervensi Diabetes 

Self Management Education (DSME) pada pasien di Puskesmas Telaga 

Murni Cikarang Barat bekasi.  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan sebelum peneliti melakukan uji bivariate, 

untuk mengetahui normalitas distribusi data. Uji normalitas yang 

peneliti gunakan adalah Uji Shapiro-Wilk karena sampel dalam 

penelitian ini kurang dari 50. Data dinyatakan terdistribusi normal jika 

hasil analisisnya didapatkan nilai P value > 0.05, dan sebaliknya apabila 

nilai P value ≤ 0.05 maka data dikatakan tidak terdistribusi normal. 

3. Analisa Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menganalisis data kelompok 

variabel independen dan dependen. Kelompok data yang dianalisis 

berupa variabel DSME untuk variabel independen dan Nilai glukosa 

darah puasa untuk variabel dependen. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu menggunakan paired T-test untuk mengetahui 

perbedaan nilai gula darah puasa sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi DSME. Ha diterima jika p < 0,05. Uji beda dua mean 

dependen atau Uji paired T-test digunakan untuk menguji perbedaan 

mean antara dua kelompok data dependen yang berskala interval/rasio, 
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yaitu  membandingkan hasil mean nilai glukosa darah puasa sebelum 

dan sesudah pemberian DSME.  

Apabila data berdistribusi tidak normal, maka analisis data 

menggunakan Uji Wilcoxon dimana hasil pengujian dengan Wilcoxon 

test apabila nilai p values menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih 

kecil dari α = 0,05, maka Ho ditolak. 

4. Uji Confounding Factors /Perancu 

Variabel Confounding /Perancu yaitu variabel yang berhubungan 

dengan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan merupakan 

variabel antara (Kartika, 2017). Variabel perancu dalam penelitian ini 

yaitu usia, jenis kelamin dan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

Uji statistik dalam penelitian ini, menggunakan uji regresi logistik 

sederhana untuk usia, dikarenakan usia dan gula darah puasa adalah 

data numerik. Sedangkan Jenis kelamin dan IMT terhadap gula darah 

puasan menggunakan Uji T jika data terdistribusi normal, dan 

menggunakan uji non parametrik yaitu Mann Withney jika data tidak 

normal. Hasil analisis didasarkan atas nilai  probabilitas Asymp. Sig. 

(2-tailed), dimana apabila nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) > 

0.05, maka Ho diterima, dan apabila probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) 

< 0.05, maka Ho ditolak. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

Hasil penelitian pengaruh DSME terhadap nilai glukosa darah puasa pada 

pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat 

ditampilkan pada Bab ini. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan selama 5 

minggu mulai awal Bulan Mei sampai Juni 2021. Jumlah responden dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 44 orang pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas 

Telaga Murni. 

Pada hasil penelitian ini menampilkan karakteristik demografi responden, 

meliputi usia, jenis kelamin, dan data IMT serta nilai glukosa darah puasa sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi DSME selama 4 minggu, yang ditampilkan dalam 

bentuk analisa univariat dan bivariat. 

A. Karakteristik Responden 

Analisa univariat terdiri atas data karakteristik responden sesuai hasil 

pengumpulan data. Selanjutnya data-data tersebut disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan distribusi rata-rata berikut ini : 
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1. Usia Responden 

Distribusi responden berdasarkan karakteristik usia disajikan dalam bentuk 

distribusi rata-rata. 

Tabel 5.1 

Distribusi Responden berdasarkan Usia pada Pasien Diabetes Melitus 

Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi Tahun 

2021 (n= 44) 

 

Variabel N Mean SD Min Max 

Usia 44 46.25 2,829 38 49 

Sumber : Data Primer Tahun 2021 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa usia responden Diabetes 

Melitus Tipe 2 puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat rata-rata 46 tahun 

dengan usia termuda 38 tahun dan tertua usia 49 tahun. 

2. Jenis Kelamin Responden 

Distribusi responden berdasarkan karakteristik Jenis kelamin disajikan 

dalam bentuk distribusi frekuensi. 

Tabel 5.2 

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Bekasi Tahun 2021 (n= 44) 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 14 31.8 

Perempuan 30 68.2 

Total 44 100 

Sumber : Data Primer tahun 2021 
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Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 44 orang, sebagian besar 

responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 68,2%.  Sedangkan 

responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 31,8%. 

3. Indeks Massa Tubuh 

Distribusi responden berdasarkan karakteristik Indeks Massa Tubuh 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Responden berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pada 

Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang 

Barat Bekasi Tahun 2021 (n= 44) 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Normal 18 40,9 

Tidak Normal 26 59,1 

Total 44 100 

Sumber : Data Primer tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari 44 responden terdapat 

lebih dari separuhnya (59,1%) memiliki IMT tidak normal (> 22,9 kg/m2). 
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B. Hasil Analisis Univariat 

Analisi univariat pada penelitian ini menyajikan tentang distrubusi frekuensi 

Perbedaan Gula darah Puasa Sebelum dan sesudah Pemberian Intervensi 

DSME, yang ditampilkan dalam bentuk distribusi rata-rata. 

Tabel 5.4 

Distribusi Gula Darah Puasa sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi Diabates Self Management Education pada  Responden 

Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Bekasi Tahun 2021 (n= 44) 

 

Variabel n Mean SD Min Max 

Sebelum 44 225,0000 79.29 100 358 

Sesudah 44 197,1591 64.50 97 311 

Sumber : Data Primer Tahun 2021 

 

Berdasarkan Tabel 5.4, diketahui bahwa rata-rata kadar gula darah puasa 

pada responden sebelum diberikan intervensi DSME adalah 225.00 mg/dl 

dengan standar deviasi 79.29 dimana nilai terendah adalah 100 dan nilai 

tertinggi adalah 358mg/dl. Sedangkan rata-rata kadar gula darah puasa 

sesudah diberikan intervensi adalah 197.16 dengan standar deviasi 64.50 

dimana nilai terendah adalah 97 mg/dl dan nilai tertinggi 311 mg/dl. Hal ini  

menunjukan bahwa terdapat penurunan rata-rata Gula Darah Puasa setelah 

intervensi DSME, yaitu sebesar 27,8409 mg/dl. 

 

C. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji bivariate, untuk mengetahui 

normalitas distribusi data. Uji normalitas yang peneliti gunakan adalah Uji 

Shapiro Wilk.  Data dikatakan normal apabila nilai probabilitas Saphiro Wilks 
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lebih besar dari nilai signifikansi α =5% atau 0,05. Sebaliknya, apabila nilai 

probabilitas Saphiro Wilks lebih kecil dari nilai signifikansi α =5% atau 0,05 

maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Berikut ini adalah hasil 

pengujian normalitas melalui pengujian Saphiro Wilks: 

Tabel 5.5  

Hasil Uji Normalitas Gula darah Puasa Responden Diabetes Melitus Tipe 

2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa gula darah puasa responden Diabetes 

Melitus Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang tidak terdistribusi normal, 

baik sebelum intervensi DSME., dengan nilai P value 0.005 (α < 0.05) maupun 

sesudah intervensi dengan nilai p-value 0.021 (α < 0.05). Sehingga analisis 

pengaruh intervensi DSME terhadap Gula Darah Puasa pasien DM Tipe 2 di 

Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi tahun 2021 menggunakan 

Wilcoxon Test. 

 

D. Hasil Analisis Bivariat 

Analisis bivariat memberikan informasi ada tidaknya perbedaan rata-rata gula 

darah sebelum dan setelah diberikan intervensi DSME. Analisis pengaruh 

intervensi DSME terhadap Nilai Kadar Gula Darah pasien DM Tipe 2 pada 

penelitian ini menggunakan Wilcoxon test dikarenakan distribusi data Nilai 

Kadar Gula Darah Puasa baik pada saat sebelum intervensi maupun sesudah 

intervensi tidak berdistribusi normal. Kriteria analisis menyebutkan apabila 

nilai signifikansi kurang dari α = 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa ada 

Gula Darah 

Puasa 
Nilai p value Keterangan 

Sebelum 0,005 Tidak Normal 

Sesudah 0,021 Tidak Normal 
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pengaruh intervensi DSME yang signifikan terhadap Nilai Kadar Gula Darah 

pasien DM  Tipe 2. Hasil pengujian dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 5.6 

Hasil Analisis Pengaruh intervensi Diabetes Self Management Education 

(DSME) pada Nilai gula darah Puasa Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi Tahun 2021 (n= 44) 

Variabel n Mean Min Max Z Nilai P 

Sebelum 44 225,0000 100,00 358,00  

-4,921 

 

0,000 

Sesudah 44 197,1591 97,00 311,00 

Sumber : Data Primer Tahun 2021 

 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa rata-rata Nilai Kadar Gula Darah 

Puasa setelah diberikan intervensi DSME lebih rendah dibandingkan dengan 

sebelumnya. Hasil analisis dengan Wilcoxon test menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih 

kecil dari α = 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan, pemberian intervensi DSME terhadap Nilai Kadar Gula Darah 

Puasa pasien DM Tipe 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian 

intervensi DSME efektif menurunkan Nilai Kadar Gula Darah pasien DM Tipe 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

E. Hasil Uji Confounding Factors /Perancu 

1. Pengaruh Usia terhadap kadar Gula darah Puasa Sebelum dan Sesudah 

dilakukan DSME 

Analisis Confounding Factors di bawah ini menyajikan hasil uji statistik 

regresi variabel usia responden dengan kadar gula darah puasa sebelum dan 

sesudah dilakukan DSME, sebagai berikut : 

Tabel 5.7  

Hasil Analisis Pengaruh Usia Responden terhadap Nilai Kadar Gula darah 

Puasa sebelum dan sesudah dilakukan DSME pada Pasien DM Tipe 2 di 

Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Variabel R R2 ρ value 95,0% CI 

Lower Upper 

Sebelum 0,258 0,066 0,120 -11,647 3,566 

Sesudah 0,173 0,030 0,289 

 

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa nilai ρ value pada analisis Usia 

terhadap gula darah puasa sebelum dilakukan DSME, yaitu = 0,120 dan  

sesudah DSME, yaitu 0,289, sehingga pada α = 0,05 dapat dikatakan bahwa 

H0  gagal ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh usia terhadap Gula 

darah puasa sebelum dan sesudah dilakukan DSME pada Pasien DM Tipe 2 

di Puskesmas Kelurahan Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi.  

Berdasarkan tabel 5.7 juga diketahui nilai R2 (Koefisien determinasi) pada 

sebelum DSME sebesar 0,066 (6%), yang artinya kontribusi pengaruh usia 

terhadap gula darah puasa sebesar 6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel 

yang lain. Sedangkan nilai R2 (Koefisien determinasi) pada sesudah DSME 

sebesar 0,030 (6%), yang artinya kontribusi pengaruh usia terhadap gula 

darah puasa sebesar 3%, sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain 
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2. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Kadar Gula darah Puasa Sebelum 

dan Sesudah dilakukan DSME 

Analisis Confounding Factors di bawah ini menyajikan hasil uji statistik 

Mann Whitney pada variabel Jenis Kelamin responden dengan kadar gula 

darah puasa sebelum dan sesudah dilakukan DSME, dikarenakan salah satu 

variabel yaitu gula darah puasa memiliki distribusi data yang tidak normal.  

Tabel 5.8  

Hasil Analisis Pengaruh Jenis kelamin Responden terhadap Nilai Kadar 

Gula darah Puasa sebelum dan sesudah dilakukan DSME pada Pasien DM 

Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Variabel Mann Whitney Z ρ value 

Sebelum 206,500 -0,088 0,930 

Sesudah 208,000 -0,050 0,960 

Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa nilai signifikansi pada analisis Jenis 

Kelamin terhadap gula darah puasa sebelum dilakukan DSME, yaitu = 0,930 

dan  sesudah DSME, yaitu 0,960, sehingga pada α = 0,05 dapat dikatakan 

bahwa H0  gagal ditolak, yang artinya jenis kelamin tidak berpengaruh 

terhadap nilai glukosa darah puasa sebelum dilakukan DSME pada Pasien 

DM Tipe 2 di Puskesmas Kelurahan Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi.  
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3. Pengaruh Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap kadar Gula darah 

Puasa Sebelum dan sesudah dilakukan DSME 

Analisis Confounding Factors di bawah ini menyajikan hasil uji statistik 

Mann Whitney pada variabel Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum dan 

sesudah DSME responden dengan kadar gula darah puasa sebelum dan 

sesudah dilakukan DSME, dikarenakan salah satu variabel yaitu gula darah 

puasa memiliki distribusi data yang tidak normal. 

Tabel 5.9  

Hasil Analisis Pengaruh Indeks Massa Tubuh (IMT) Responden terhadap 

Nilai Kadar Gula darah Puasa sebelum dan sesudah DSME pada Pasien 

DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 

Variabel Mann Whitney Z ρ value 

Sebelum 207,000 -0,645 0,519 

Sesudah 221,500 -0,061 0,951 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui bahwa nilai signifikansi pada analisis IMT 

terhadap gula darah puasa sebelum dilakukan DSME, yaitu = 0,519 dan  

sesudah DSME, yaitu 0,951, sehingga pada α = 0,05 dapat dikatakan bahwa 

H0  gagal ditolak, yang artinya Indeks Massa Tubuh (IMT) tidak berpengaruh 

terhadap nilai glukosa darah puasa sebelum dan sesudah dilakukan DSME 

pada Pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Kelurahan Telaga Murni Cikarang 

Barat Bekasi.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 

Pembahasan tentang pengaruh DSME terhadap nilai gula darah puasa 

pasien DM Tipe 2 di puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat disajikan pada 

bab ini.  

A. Karakteristik Responden 

1. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya DM Tipe 2. Faktor 

risiko usia terhadap kejadian Diabetes Melitus, didukung oleh konsep 

menurut Rahman (2020), yang mengatakan bahwa DM Tipe 2 terjadi 

setelah usia 30 tahun dan meningkat seiring bertambahnya usia. 

Menurut WHO, setelah usia 30 tahun, maka kadar glukosa darah akan 

naik 1-2 mg/dl pada saat puasa dan anak naik 5.6 – 13 mg/dl pada 3 jam 

setelah makan (Rahman, 2020). Selain itu seiring pertambahan usia 

seseorang, maka sel beta akan mengalami penurunan jumlah, yang 

disebabkan oleh adanya proses apoptosis yang melebihi replikasi dan 

neogenesis.  Hal ini menjelaskan mengapa orang dengan usia lebih tua, 

tua lebih rentan mengalami DM Tipe 2 (Decroli, 2019). 

 

Setelah umur 30 tahun akan dimulai proses penuaan, yang 

mengakibatkan perubahan pada anatomis, fisiologi dan biokimia. 

Pankreas merupakan salah satu organ yang mengalami perubahan 
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fungsi dimana dalam pancreas terdapat sel beta yang berfungsi 

memproduksi insulin untuk membantu kerja glukosa (Alfin, 2018). 

 

Usia responden pada penelitian ini berdasarkan Tabel 5.1 diketahui 

bahwa, responden yang mengalami DM Tipe 2 termuda berusia 38 

tahun dan tertua usia 49 tahun. Berdasarkan data kunjungan pasien DM 

Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni, selama tahun 2020 tercatat pasien 

dengan usia lebih dari 50 tahun menempati urutan kedua untuk kejadian 

DM Tipe 2 yaitu sebanyak 48%. Jumlah ini cukup tinggi, dan 

berdasarkan riskesdas tahun 2018, jumlah pasien DM Tipe 2 mengalami 

peningkatan dari tahun 2013, yaitu 1.3% menjadi 1.7%.  Kejadian DM 

Tipe 2 pada pasien dewasa pada hasil penelitian, sesuai sesuai dengan 

data riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kejadian DM Tipe 

2 pada usia dewasa antara 35- 54 tahun menempati urutan ke-dua 

setelah usia lebih dari 55 tahun, yaitu sebesar 5%.  

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, responden dengan usia lebih dari 45 

tahun lebih banyak dibandingkan kejadian pada usia kurang dari 45 

tahun, yaitu sebanyak 31 orang (70%). Menurut data riskesdas tahun 

2018, diketahui kejadian DM Tipe 2 paling banyak dialami oleh pasien 

usia lebih dari 55- 64 tahun tahun, yaitu sebesar 6.03%. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna (2021), 

dimana responden dengan usia > 45 tahun sebesar 39.5% sedangkan 

usia ≤ 45 tahun sebesar 31.6%.  
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Peneliti memberikan asumsi berdasarkan hasil penelitian dan didukung 

teori-teori yang ada maka dengan bertambahnya usia, dapat menjadi 

salah satu risiko terjadinya DM Tipe 2. Hal ini disebabkan oleh proses 

degenerative sel terutama sel yang memproduksi insulin, yaitu sel beta 

pancreas. Selain itu Pertambahan usia dapat berpengaruh pada 

perubahan fisik yang berdampak pada fungsi tubuh dalam proses 

penyerapan zat gizi sampai pada keadaan yang mempengaruhi 

terjadinya resistensi insulin. Akan tetapi pada penelitian ini, usia bukan 

menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan nilai kadar gula darah 

puasa. Usia responden pada penelitian ini rata-rata adalah 46,25 tahun. 

 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kadar gula 

darah pada DM Tipe 2. DM Tipe 2 lebih ditemukan pada wanita. Wanita 

memiliki peluang untuk mengalami DM Tipe 2 karena dari segi fisik, 

wanita memiliki potensi mengalami peningkatan IMT, disamping 

adanya sindroma siklus bulanan, yaitu waktu sebelum terjadinya 

menstruasi. Lemak tubuh akan mudah terakumulasi dalam keadaan 

demikian, sehingga memicu terjadinya diabetes Melitus (Rasyid, 2018). 

 

Peningkatan IMT dapat dikelompokkan menjadi keadaan Obesitas. 

Obesitas cenderung terjadi pada perempuan karena pengaruh hormon 

estrogen yang menyebabkan peningkatan pengendapan lemak di 

jaringan adiposa. Penumpukan lemak tersebut selanjutnya 

menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Obesitas juga merusak 
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kemampuan sel beta untuk melepaskan insulin saat terjadi peningkatan 

glukosa darah (Rahman, 2019). 

 

Jenis kelamin menjadi salah satu faktor risiko DM Tipe 2. Jenis 

Kelamin dapat menjelaskan secara patofisiologi terhadap terjadinya 

penyakit tidak menular, termasuk DM Tipe 2. Secara global diketahui 

gangguan toleransi glukosa sebesar 4% lebih banyak dialami oleh 

perempuan dibandingkan laki-laki tanpa melihat usia. Hal ini dikaitkan 

dengan gaya hidup dan kejadian obesitas (Pacini, 2016).  

 

Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, kejadian DM Tipe 2 lebih banyak 

ditemukan pada perempuan yaitu 12.7%, sedangkan laki-laki 9.0%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indiyawati (2019) terhadap pasien DM 

Tipe 2,  diketahui jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, 

yaitu sebesar 76.9% . Selain itu pada penelitian Kurniawati (2017), 

diketahui dari masing-masing 23 orang reponden Diabetes Melitus Tipe 

2, kelompok Kontrol dan intervensi, diketahui rata-rata didominasi oleh 

perempuan dimana sebanyak 60.9% pada kelompok intervensi dan 

69.6% pada kelompok Kontrol. Penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2020) juga mengatakan bahwa jenis kelamin berhubungan 

dengan kadar gula darah pasien DM Tipe 2, dimana dari hasil analisis 

diketahui nilai p value 0,024 (< 0,05). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa jenis kelamin dapat 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya DM Tipe 2, 

dimana perempuan dapat lebih memiliki berpeluang daripada laki-laki. 
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Hal ini berkaitan dengan faktor gaya hidup dengan dampak salah 

satunya adalah kejadian peningkatan berat badan sampai obesitas. 

Obesitas yang terjadi, dapat mengakibatkan terjadinya resistensi 

insulin, sehingga glukosa tidak dapat dugunakan oleh sel, yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan glukosa dalam darah (Rahman, 

2019). 

3. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Peningkatan IMT dapat menyebabkan diabetes Melitus Tipe 2. Nilai 

IMT dapat diketahui dengan menghitung perbandingan berat badan 

terhadap tinggi badan kuadrat (dalam meter). Peningkatan IMT terdapat 

pada orang dengan berat badan berlebih, sampai pada keadaan obesitas, 

dimana obesitas merupakan faktor risiko terjadinya DM Tipe 2. 

Obesitas dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin, dimana pada 

periode lebih lanjut dapat menyebabkan kerusakan atau defek sel beta 

pancreas (Decroli, 2019). 

 

Obesitas yang terjadi menyebabkan terjadinya asupan lemak yang 

berlebihan, sehingga memicu pembentukan adiposit hipertropik yang 

dapat menyebabkan peningkatan jumlah asam lemak intermeedier di 

dalam sel diantaranya asam lemak dan seramid. Seramid selanjutnya 

dapat menyebabkan disrupsi IRS1 (Insulin reseptor Substrat 1) yang 

akan mengganggu metabolism lemak, protein dan glikogenesis, serta 

pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya penurunan tingkat 

sensitivitas insulin tubuh atau disebut resistensi insulin (Rahman, 

2019). 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui responden Diabetes Melitus 

Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni, sebanyak 26 orang (59,1%) 

memiliki IMT yang tidak normal, yaitu > 22,9 (Nilai Normal 18.5 – 

22.9), dan hanya 18 orang (40,9%) yang memiliki IMT Normal. Data 

ini sesuai dengan penelitian Hasanudin (2019) yang diketahui bahwa 

dari 33 responden DM Tipe 2, diketahui sebanyak 57.6%5 memiliki 

IMT yang melebihi nilai normal. Hasil yang sama juga diketahui pada 

penelitian Kristianti (2016), bahwa dari 26 responden DM Tipe 2, 

diketahui sebanyak 23 orang (88.5%) memiliki IMT lebih dari Normal. 

 

Berdasarkan penelitian dan teori-teori yang telah ada, peneliti 

berasumsi bahwa IMT dapat menjadi salah satu faktor risiko untuk 

terjadinya DM Tipe 2. Kelebihan berat badan sampai terjadinya 

obesitas menyebabkan penurunan kemampuan hormon insulin untuk 

menurunkan kadar gula darah. Penurunan kemampuan tersebut 

disebabkan oleh peningkatan asupan lemak, sehingga terjadi gangguan 

metabolism protein dan lemak yang menyebabkan peningkatan glukosa 

dalam darah. 

 

B. Perbedaan Nilai Gula Darah Puasa Sebelum Intervensi Dan Sesudah 

Intervensi Pemberian Diabetes Self Management Education (DSME) 

Pada Pasien DM Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Bekasi 

Tahun 2021 

Nilai gula darah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia, jenis kelamin 

dan IMT. Selain itu juga dipengaruhi oleh latihan fisik, makanan, pengobatan 
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dan stres, dimana hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran serta pasien dalam 

perawatan dirinya. Pengontrolan gula darah menjadi hal yang harus 

diperhatian oleh pasien dengan DM Tipe 2 melalui upaya perawatan diri, 

sehingga diperoleh nilai gula darah yang terkendali dan stabil.  

 

Pada penelitian ini, faktor stress telah dikendalikan dengan pemilihan 

responden berdasarkan skor instrumen Depression, Anxiety and Stress 

Scales (DASS), dimana dari hasil pemilihan responden diketahui bahwa 

dari 50 orang, sebanyak 6 orang mengalami stress ringan dan 4 orang 

mengalami stress sedang sehingga tidak digunakan dalam penelitian ini 

dikarenakan dapat mempengaruhi kemampuan perawatan diri. Adapun 

faktor latihan fisik, pengaturan pola makan dan pengobatan yang dapat 

mempengaruhi perubahan kadar glukosa darah, telah dimasukkan dalam 

materi edukasi perawatan diri pasien DM Tipe 2, yang dapat diukur dengan 

menggunakan instrument Summary of Diabetes Self-care Activity (SDSCA) 

sebelum dan sesudah diberikan DSME. Indikator pengaruh DSME terhadap 

perubahan kadar glukosa darah selanjutnya dikontrol oleh faktor lain, yaitu 

usia, jenis kelamin dan IMT. 

 

Kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri dengan tujuan gula 

darah dapat terkontrol dengan baik, yaitu dengan upaya edukasi. Hayek, et 

al (2013) menyebutkan bahwa program edukasi terhadap pasien diabetes 

Melitus Tipe 2 di Saudi Arabia dapat memberikan hasil yang baik pada 

perilaku perawatan diri, sehingga memperbaiki nilai gula darah (HbA1C) 

dapat tercapai.  
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Pada penelitian ini diketahui aktivitas perawatan diri pasien DM Tipe 2 di 

Puskesmas Telaga Murni menunjukkan peningkatan nilai skor rata-rata 

yaitu 36,8409 sebelum diberikan edukasi, menjadi 66,2045 setelah 

diberikan edukasi. Selanjutnya hal tersebut sesuai juga dengan terjadinya 

peningkatan perbaikan nilai glukosa darah puasa, dimana dari 44 pasien 

DM Tipe 2, diketahui 84% mengalami penurunan nilai gula darah puasa.  

 

Berdasarkan tabel 5.4  diketahui terjadi menurunan rata-rata nilai gula darah 

pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi 

setelah diberikan intervensi selama 4 minggu, dimana responden sebelum 

diberikan DSME memiliki nilai glukosa darah minimum sebesar 100 mg/dl 

dan nilai maksimum 358 mg/dl dengan rata-rata kadar gula darah sebelum 

diberikan intervensi yaitu sebesar 225,00 mg/dl dan standar deviasi sebesar 

79,267.  Sedangkan nilai glukosa darah minimum sebesar 97 mg/dl dan 

nilai maksimum 311 mg/dl dengan rata-rata kadar gula darah sebelum 

diberikan intervensi yaitu sebesar 197,1591 mg/dl. 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawati (2017), yang menyebutkan 

bahwa setelah dilakukan program edukasi selam 1 bulan dengan 4 sesi 

pertemuan pada pasien DM Tipe 2, terjadi penurunan rata-rata nilai gula 

darah dari 186,56 mg/dl menjadi 142,82 mg/dl. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ridwanto, et al (2020) terhadap 210 pasien DM Tipe 2, 

menyebutkan bahwa Body Mass Indexs mempengaruhi nilai gula darah 

puasa pada pasien DM Tipe 2, dengan p value 0.02. Pada penelitian ini, dari 

44 responden Diabetes Melitus Tipe 2 diketahui terdapat 25 orang (57%) 
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responden yang memiliki dengan IMT melebihi nilai normal (≥23), dimana 

dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang (80%) memiliki nilai gula darah 

puasa melebihi batas normal (≥126 mg/dl).  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agrawal, et al (2017) menyebutkan 

bahwa Gula darah puasa akan meningkat secara signifikan dengan 

meningkatnya IMT. Pada analisis bivariat didapatkan hasil p value 0.001 (< 

0.05) sehingga disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara Gula 

darah puasa dan IMT. Nilai IMT diketahui dari berat badan yang 

mengalami peningkatan bahkan menjadi obesitas. Pada penelitian Agrawal, 

et al (2017), selain IMT, juga dikaitkan dengan Jenis kelamin dimana 

perempuan ditemukan paling banyak mengalami obesitas dengan nilai p 

value didapatkan 0,04 (< 0,05). Selian itu jika dihubungkan dengan usia, 

diperoleh nilai p valuei 0,02 (< 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa usia, 

jenis kelamin dan IMT mempengaruhi kadar gula darah. Pada saat nilai 

IMT meningkat, resistensi insulin juga mengalami peningkatan sehingga 

kadar gula darah akan meningkat di dalam tubuh (Agrawal, et al, 2017) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian kadar glukosa darah pada penderita DM Tipe 2  dapat 

tercapai melalui intervensi edukasi dalam bentuk DSME yang dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, pengetahuan dan keterampilan pasien 

DM Tipe 2 termasuk keluarga dalam menjalankan perawatan mandiri, 

dengan tujuan agar gula darah selalu terkontrol. Akan tetapi terdapat faktor 
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lain yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah puasa pada pasien DM 

Tipe 2, diantaranya usia, jenis kelamin dan usia.  

 

C. Pengaruh Pemberian Edukasi Manajemen Diri Diabetes /DSME Pada 

Nilai Gula Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  Di Puskesmas Telaga 

Murni Cikarang Bekasi Tahun 2021. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,000 (<α = 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan, pemberian intervensi DSME terhadap Nilai Kadar Gula Darah 

Puasa pasien DM Tipe 2 

 

Diabetes Self Management Education (DSME) adalah suatu proses 

pemberian edukasi berkelanjutan mengenai aplikasi strategi perawatan diri 

pada diabetes melitus yang dilakukan sebagai upaya memfasilitasi 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan pasien DM sehingga kontrol 

metabolik dapat dicapai secara optimal, komplikasi dapat dicegah, dan 

kualitas hidup pasien dapat diperbaiki (Nuradhayani, 2017). DSME 

merupakan pemberian edukasi pada pasien DM Tipe 2  agar dapat 

melakukan keterampilan perawatan diri, sehingga dapat tercapai kontrol 

glikemik yang baik (Kisokanth, et al, 2013).  

 

Diabetes Melitus yaitu sekumpulan problema anotomik dan kimiawi akibat 

dari sejumlah faktor dimana didapatkan defisiensi dari insulin yang absolut 

atau relative dengan gangguan fungsi insulin (World Health Organization, 

2020). Diabetes Melitus ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa 

dalam darah (Hiperglikemia) sebagai akibat adanya kelainan insulin, kerja 
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insulin atau kedua-duanya. Peningkatan kadar glukosa darah puasa 

merupakan salah satu dari empat kondisi yang mendasari terjadinya 

komplikasi kronik. Sehingga kadar gula darah puasa menjadi hal yang harus 

diperhatikan dalam penatalaksanaan DM Tipe 2 agar terhindar dari 

komplikasi, baik akut maupun kronik.(Decroli, 2019).  

 

Salah satu hal tatalaksana DM tipe 2 yaitu dengan pemberian edukasi 

kepada pasien, untuk membekali pengetahuannya tentang DM Tipe 2. Salah 

satu hal yang menjadi permasalahan pada pasien DM Tipe 2 adalah 

kurangnya pengetahuan dan manajemen diri yang baik, dan hal ini akan 

berdampak pada kualitas perawatan diri yang kurang baik, sehingga dapat 

meningkatkan kadar glukosa darah (Rahman, 2019).  

 

Menurut teori Self Care Doreta Orem, edukasi adalah salah satu bentuk 

dukungan pendidikan, dimana dengan bantuan edukasi pasien mampu 

membuat keputusan, mengendalikan perilakunya dan mendapatkan 

pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan perawatan penyakitnya  

(Alligood, 2014). Demikian juga pada pasien diabetes Melitus dimana 

mereka diharapkan mampu melakukan self care diabetes tanpa bantuan 

orang lain sehingga tercapai Kontrol glikemik yang baik.  

 

Teori Self care Deficit merupakan inti dari teori Orem karena menjelaskan 

kapan Asuhan Keperawatan dibutuhkan. Defisit perawatan diri muncul saat 

hubungan antara efek perawatan diri dan persyaratan/kebutuhan terapeutik 

tidak memadai, tidak seimbang bahkan tidak terpenuhi. Perawatan 

dibutuhkan saat orang dewasa terbatas atau tidak mampu melakukan 
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perawatan diri secara terus menerus, lancar dan efektif. Keperawatan 

diberikan jika kemampuan pasien berkurang untuk memenuhi kebutuhan 

self care sesuai dengan self care demand-nya (Aini, 2017) 

 

Nursing system adalah kegiatan keperawatan yang dilakukan karena 

individu/pasien mengalami defisit perawatan diri. Teori ini Merupakan 

teori yang menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan perawatan diri 

individu dapat terpenuhi oleh perawat atau pasien itu sendiri. Nursing 

agency adalah orang yang dididik dan terlatih sebagai perawat yang 

melakukan kegiatan membantu individu untuk memenuhi self care demand 

nya melalui latihan dan pengembangan self care agency nya sendiri. Pada 

pasien diabetes melitus, upaya nursing agency dilakukan dengan pemberian 

edukasi, pemberian terapi nutrisi medis, latihan fisik, pengobatan dan 

monitor gula darah (Aini, 2017). 

 

Peran perawat dalam tatalaksanan edukasi pada pasien Diabetes Melitus 

juga sesuai dengan konsep teori keperawatan yang dikemukakan oleh Nola 

J Pender dalam teorinya yang disebut “Health Promotion Model”. Nola J 

Pender menyampaikan bahwa perawat memiliki peran yang sangat penting 

dalam mempengaruhi interpersonal pasien, yang dapat meningkatkan 

komitmen pasien agar terlibat dalam perilaku kesehatan, dan hal ini dapat 

dilakukan perawat melalui pemberian pendidikan kesehatan (Alligood, 

2014). Edukasi melalui DSME dapat memberikan stimulasi dan 

pembelajaran kepada pasien DM Tipe 2 untuk terlibat aktif dalam 
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tatalaksana penyakitnya, sehingga mewujudkan perilaku sehat yang dapat 

meminimalkan risiko komplikasi.  

 

Edukasi pada pasien Diabetes Melitus merupakan salah satu pilar utama 

tatalaksanan pasien DM Tipe 2 yang bertujuan agar pasien dapat memiliki 

perilaku manajemen perawatan secara mandiri dengan baik sehingga 

tercapai kadar glukosa darah yang stabil. DSME adalah suatu program 

edukasi dan proses memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk perawatan diri diabetes secara 

berkelanjutan oleh pasien, dan kegiatan ini telah terbukti memberikan hasil 

yang positif pada kesehatan pasien DM Tipe 2 (Powers, et al, 2015). Model 

edukasi pada DSME ditekankan adanya peran pasien DM Tipe 2 secara 

aktif dalam menggali informasi dan diskusi, dan pasien diharapkan dapat 

memutuskan tindakan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatnnya, 

setelah mengikuti kegiatan edukasi (Haas, et al, 2014). 

 

Komponen pada intervensi DSME pada penelitian ini meliputi pemberian 

pendidikan kesehatan tentang Konsep Diabetes Melitus, Pengaturan Pola 

Makan dan pemantauan Gula darah, Latihan jasmani dan perawatan kaki, 

serta manajemen stress dan Pemanfaatan layanan Kesehatan. Komponen 

tersebut mengacu pada pilar tatalaksana DM Tipe 2 berdasarkan PERKENI 

2019 dan kurikulum dalam National Standards for Diabetes Self 

Management Education. 

 

Pendidikan kesehatan merupakan komponen yang telah diakui penting 

dalam pengelolaan diabetes dan semakin diakui sebagai bagian terintegrasi 
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dalam manajemen pengelolaan penyakit kronis. Tujuan pendidikan 

kesehatan pada pasien DM adalah untuk mencapai kontrol metabolik yang 

baik, mencegah terjadinya komplikasi akut maupun kronis, meningkatkan 

kualitas hidup, menciptakan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku 

sehingga kesehatan yang optimal dapat dipertahankan(Ferianto, dkk, 2019). 

 

Pengaturan pola makan menjadi bagian yang penting dalam edukasi pasien 

DM Tipe 2. Pengaturan pola makan juga menjadi bagian yang penting 

dalam pengelolaan DM Tipe 2. Pengaturan pola makan ditujukan untuk 

mendapatkan status gizi yang baik, sehingga meminimalkan risiko 

komplikasi pada DM Tipe 2 (PERKENI, 2019). Terlebih pada pada 

pandemi Covid-19, dimana orang dengan DM Tipe 2 menjadi kelompok 

berisiko tinggi mengalami Covid-19, sehingga asupan makanan yang 

terpenuhi secara seimbang pada pasien DM merupakan faktor terpenting 

untuk mencegah terjadinya paparan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, 

sangat penting bagi pasien DM Tipe 2 untuk memperbaiki perubahan 

perilaku terutama pengaturan pola makan (Ardiani,dkk, 2021).  

 

Edukasi tentang latihan fisik bagi pasien DM Tipe 2 menjadi bagian integral 

dari materi edukasi DSME. Sensitivitas insulin dapat diperbaiki melalui 

upaya latihan fisik secara teratur sehingga membantu glukosa mudah masuk 

ke dalam sel untuk memenuhi kebutuhan energy, termasuk otot dalam 

berkontraksi. Selain glukosa, latihan fisik juga dapat menstimulasi 

penggunaan asam lemak bebas dalam otot sehingga nilai kadar glukosa 
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darah dapat menurun dan dapat terkontrol dengan baik pada pasien DM 

Tipe 2 (Zulkarnaen,dkk 2015). 

 

Pembelajaran tentang Aktivitas perawatan kaki, memberikan panduan 

kepada pasien DM Tipe 2 agar memperhatikan kesehatan kaki berkaitan 

dengan risiko yang dapat dialami akibat DM Tipe 2 yang dialami. Ulkus 

diabetic merupakan bentuk komplikasi pada kaki yang dapat dicegah 

dengan melakukan perawatan kaki. Selain itu materi tentang konsumsi obat 

memberikan informasi dan pemahaman kepada pasien akan pentingnya 

pengobatan. Salah satu tujuan pengobatan adalah untuk menghambat proses 

pembentukan glukosa secara berlebihan dan membantu proses penyerapan 

glukosa dalam darah. Hal lain dalam materi edukasi DSME terdapat 

pembahasan tentang monitoring glukosa dimana aktivitas rutin monitoring 

gula darah secara rutin dapat digunakan sebagai tolak ukur melihat 

keberhasilan pengelolaan Diabetes Melitus yang telah dilakukan dan 

sebagai motivasi untuk memperbaiki, mempertahankan dan menjaga kadar 

gula darah agar  tetap dalam batas normal (Hidayah, 2019). 

 

Kadar gula darah dapat dipengaruhi oleh kecemasan, rasa depresi dan stres 

yang menyebabkan perjalanan penyakit semakin memburuk, dan risiko 

komplikasi akan meningkat. Orang sengan diabetes melitus, dapat 

mengalami kecemasan akibat DM Tipe 2 yang dimiliki, dimana cemas 

dirasakan dikarenakan ketakutan terhadap nilai glukosa darahnya yang 

tinggi atau cemas akan kekhawatiran timbulnya komplikasi. (Kholid, 

2019). Pemberian edukasi tentang manajemen stress juga menjadi bagian 
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dalam DSME sekaligus sebagai bentuk dukungan psikososial kepada 

pasien DM Tipe 2.  

 

Keadaan stress yang dirasakan orang dengan Diabetes Melitus 

menyebabkan aktivasi hormon epinefrin, sehingga pankreas akan 

meningkatkan produksi glukagon, yang mengakibatkan peningkatan 

glukosa darah . Peningkatan glucagon pada orang normal dapat segera 

diatasi dengan peningkatan produksi insulin. Sedangkan pada Diabetes 

Melitus hormon insulin mengalami gangguan pada produksi ataupun 

reseptor tubuh yang mengikat insulin sehingga kadar gula darah akan tetap 

tinggi (Kadir, 2012). Stres dapat menstimulasi reaksi biokimia dalam tubuh 

melalui 2 jalur, yaitu neural dan neuroendokrin. Reaksi pertama respon stres 

yaitu produksi norepinefrin  oleh sistem saraf simpatis sehingga 

meningkatkan frekuensi jantung. Keadaan tersebut mengakibatkan glukosa 

darah meningkat sebagai sumber energi untuk perfusi (Damayanti, 2015). 

 

Berdasarkan analisis data pada penelitian, diketahui terjadi peningkatan 

pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan intervensi, dimana 

pengetahuan baik meningkat dari 23% menjadi 34% setelah intervensi 

DSME, dimana dari 37 orang (84%) pasien dengan penurunan nilai gula 

darah, diketahui 20 orang (54%) mengalami peningkatan skor pengetahuan. 

Sedangkan pengetahuan kurang baik responden menurun dari 16% menjadi 

9%.  

 

Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa aktivitas perawatan 

diri pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni menunjukkan 
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peningkatan nilai skor rata-rata yaitu 36,8409 sebelum diberikan edukasi, 

menjadi 66,2045 setelah diberikan edukasi. Sesuai kuisioner aktivitas 

perawatan diri, diketahui hasil dari perilaku manajemen diri perencanaan 

makan dalam seminggu didapatkan hasil rata-rata responden berperilaku 

sesuai dengan perencanaan makan yaitu 2,90 hari sebelum diberikan 

DSME, dan meningkat menjadi 5,07 hari sesudah diberikan DSME. 

Selanjutnya hasil dari perilaku manajemen diri dalam melakukan latihan 

fisik dalam seminggu didapatkan hasil rata-rata responden berperilaku 

sesuai yaitu 1,70 hari sebelum diberikan DSME, dan meningkat menjadi 

3,91 hari setelah diberikan DSME. Sedangkan  pada aktivitas konsumsi 

obat, diketahui rata responden berperilaku dalam mengkonsumsi obat 

dalam 1 minggu yaitu 2,30 hari meningkat menjadi 3,80 hari. 

 

Pada penelitian ini, intervensi edukasi yang dilakukan untuk pasien DM 

Tipe 2 terdiri atas 4 kali pertemuan dengan empat topik. Diantaranya 

edukasi tentang pemahaman konsep Diabetes Melitus dan penggunaan 

Obat diabetes Melitus, Menjaga pola makan dan memantau Gula darah, 

Melakukan latihan fisik dan perawatan kaki serta Manajemen stress dan 

pemanfaatan Akses layanan kesehatan. Berdasarkan analisis diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan (p value = 0,000 > 0,05) dengan 

intervensi DSME terhadap nilai kadar gula darah puasa responden, dan 

diketahui bahwa dari 44 responden, sebanyak 84% mengalami penurunan 

nilai gula darah puasa.   
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) 

mengenai pengaruh edukasi pendekatan SDME didapatkan hasil bahwa 

edukasi dengan pendekatan SDME selama 4 pertemuan dalam 1 bulan 

dengan durasi 1-2 jam tiap pertemuan efektif terhadap penurunan kadar 

gula darah puasa pada Pasien diabetes Melitus Tipe 2 dengan p value = 

0,000 (> 0,05). 

 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Kristianti (2016), terhadap 52 pasien 

prediabetes, diperoleh hasil bahwa intervensi DSME selama 3 minggu 

dengan 3 kali pertemuan dapat mempengaruhi perbaikan pengetahuan (p 

value 0,03) dan penurunan gula darah puasa (p value 0,00) pada kelompok 

intervensi. Hal ini juga sama dengan penelitian Kurniawati (2017) yang 

memberikan intervensi Diabetes DSME pada pasien DM Tipe 2, dimana 

diperoleh nilai rata-rata kadar gula darah puasa pada responden sesudah 

diberikan DSME mengalami penurunan yaitu 142, 82 mg/dl.  

 

Sebuah Evalusi Edukasi dengan menerapkan Diabetes Self Management 

Education  yang dilakukan oleh Handono Fatkhur Rahman di Poli Rumah 

Sakit, terhadap 10 pasien DM Tipe 2 selama 1 bulan, diketahui bahwa 

terdapat penurunan nilai glukosa darah puasa sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi DSME, dengan selisih penurunan sebesar 20,6 mg/dl. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa intervesi DSME dapat memperbaiki kontrol 

glikemik pasien DM Tipe 2. Andrech (2020) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa DSME merupakan intervensi yang efektif untuk 

meningkatkan kontrol glikemik. Hasil dapat diketahui setelah pemberian 
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intervensi selama 4 minggu. Peserta menunjukkan penurunan nilai gula 

darah puasa dan peningkatan kualitas hidup sebesar 15%, serta diketahui p 

value < 0,05. 

Tercapainya kontrol glikemik yang baik, dipengaruhi oleh perilaku sehat 

yang dilakukan oleh pasien sebagai hasil dari pengetahuan yang telah 

dimiliki. Faktor kognitif pasien dalam memahami diabetes melalui DSME 

dapat meningkatkan upaya self care sehingga dapat memiliki kadar gula 

darah yang terkontrol (Kisokanth, et al, 2013).  

 

Berdasarkan data hasil pengukuran gula darah puasa yang ke dua, juga 

diperoleh nilai gula darah responden justru mengalami kenaikan, yaitu 

sebnyak 5 responden. Hal ini dikarenakan pada saat menjelang  

pengukuran, 3 dari 5 responden mengatakan cemas dengan hasil 

pengukuran besok paginya, yang sudah dirasakan sehari sebelum 

pengukuran, dan 2 orang mengatakan dan mengakui tidak dapat mengontrol 

pengelolaan makan serta konsumsi obat yang masih belum tertib. Selain itu 

juga  terdapat 2 responden memiliki nilai sama atau tidak mengalami 

perubahan dengan pengukuran sebelumnya, akan tetapi masih dalam 

rentang normal untuk batas kadar gula darah puasa. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa meskipun psien tidak mengalami penurunan gula darah, tetapi 

pasien mampu mempertahankan nilai gula darah puasa dalam rentang 

normal, melalui upaya pengelolaan penyakit DM Tipe 2 yang dialaminya. 

 

Berdasarkan analisis peneliti dari hasil penelitian dan ditunjang dengan 

hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa 
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pemberian intervensi DSME pada pasien DM Tipe 2 dapat memberikan 

pengetahuan kepada pasien sehingga dapat mengenali dan mengaplikasikan 

strategi perawatan diabetes secara mandiri sehingga dapat menurunkan 

kadar gula darah yang diharapkan dapat tercapai kontrol glikemik yang 

baik, mencegah komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup pasien DM 

Tipe 2. 

 

D. Pengaruh Confounding Factors (Usia, Jenis Kelamin dan Indeks Massa 

Tubuh/IMT) terhadap Nilai Kadar Gula darah Puasa 

Penelitian ini memiliki confounding faktor terhadap terjadinya perubahan 

nilai kadar glukosa darah puasa, diantaranya usia, jenis kelamin dan Indeks 

Massa Tubuh (IMT). Ketiga faktor tersebut, baik secara konsep teori 

maupun berbagai penelitian menyebutkan bahwa usia, jenis kelamin, dan 

IMT menjadi faktor penting dalam mempengaruhi gula darah puasa.  

 

Pertambahan usia menyebabkan sel beta mengalami penurunan jumlah, 

akibat adanya proses apoptosis yang melebihi replikasi dan neogenesis.  Hal 

ini menerangkan mengapa orang dengan usia lebih tua, lebih rentan dan 

beresiko mengalami DM Tipe 2 (Decroli, 2019). Berdasarkan Riskesdas 

tahun 2018 diketahui bahwa kejadian DM Tipe 2 pada usia di atas 55 tahun, 

5% lebih banyak dibandingkan usia 35-54 tahun.  

 

Jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi kadar 

glukosa darah. Obesitas cenderung terjadi pada perempuan akibat pengaruh 

hormon estrogen yang meningkatkan potensi pengendapan lemak pada 

jaringan adiposa. Lemak yang menumpuk tersebut selanjutnya 
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menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Obesitas juga akan 

mempengaruhi kerusakan sel beta sehingga menyebabkan menurunan 

kemampuan melepaskan insulin, yang pada akhirnya akan terjadi 

peningkatan glukosa darah (Rahman, 2019). Selain itu secara global 

diketahui gangguan toleransi glukosa sebesar 4% lebih banyak dialami oleh 

perempuan dibandingkan laki-laki tanpa melihat usia. Hal ini dikaitkan 

dengan gaya hidup dan kejadian obesitas (Pacini, 2016). 

 

Indeks Massa Tubuh dapat dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi 

kadar glukosa darah, dimana peningkatan IMT berupa obesitas merupakan 

faktor risiko terjadinya DM Tipe 2. Obesitas dapat menyebabkan resistensi 

insulin, dimana pada periode lebih lanjut dapat menyebabkan kerusakan 

atau defek sel beta pankreas (Decroli, 2019). 

 

Akan tetapi pada penelitian ini, setelah dilakukan pengujian terhadap ketiga 

confounding factors tersebut, didapatkan hasil bahwa usia, jenis kelamin 

dan IMT tidak mempengaruhi perubahan nilai Kadar Glukosa darah puasa 

baik sebelum maupun sesudah diberikan intervensi DSME. Hasil analisis 

diketahui p value yaitu 0,120 dan 0,289 untuk usia; p value 0,930 dan 0,960 

untuk jenis kelamin dan p value 0,519 dan 0,951 untuk IMT.  

 

Usia pada penelitian ini tidak mempengaruhi kadar glukosa darah pada 

Pasien DM Tipe 2. Hal ini dapat dijelaskan bahwa responden pada 

penelitian ini rata-rata berusia 46,25 tahun. Selain itu, jumlah  pasien DM 

Tipe 2 di Puskesmas telaga Murni dengan usia >50 tahun lebih banyak 

dibandingkan dengan usia < 50 tahun, yaitu sebesar 52%. Kejadian DM 
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Tipe 2 pada pasien dewasa pada hasil penelitian, sesuai dengan data 

riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa kejadian DM Tipe 2 pada 

usia dewasa antara 35- 54 tahun menempati urutan ke-dua setelah usia lebih 

dari 55 tahun, yaitu sebesar 5%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmiyah (2016), dimana uji analisis yang 

dilakukan menghasilkan data bahwa usia tidak mempengaruhi nilai gula 

darah puasa, tetapi dipengaruhi oleh faktor HDL dan LDL. Hal ini sesuai 

dengan PERKENI (2019) bahwa keadaan Dyslipidemia yang ditandai 

dengan perubahan nilai HDL dan LDL, merupakan faktor risiko terjadinya 

DM Tipe 2 dengan gejala peningaktan glukosa darah (Hiperglikemia).  

 

Selanjutnya hasil analisis jenis kelamin terhadap nilai kadar gula darah 

puasa pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa Jenis kelamin bukan 

merupakan faktor yang mempengaruhi nilai gula darah puasa dengan nilai 

p value > 0,05, yaitu  0,930 sebelum DSME dan  0,960 sesudah DSME pada 

pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni.  

 

Kejadian DM Tipe 2 pada perempuan pada umumnya disebabkan oleh 

menopause. Terjadinya menopause pada perempuan menyebabkan 

penurunan kadar estrogen dan progesterone, yang berdampak pada 

peningkatan kadar gula darah. Penurunan estrogen dan hormone 

pertumbuhan pada menopause dapat meningkatkan deposit lemak di dalam 

tubuh, sehingga mempengaruhi terjadinya resistensi insulin. Sedangkan 

pada laki-laki, glukosa darah dapat dipengaruhi oleh adanya perilaku 

merokok (Rahman, 2019).  
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Kandungan nicotin dalam rokok dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam 

darah. Nicotin merubah proses kimia dalam sel, sehingga tidak dapat 

merespon insulin, yang pada akhirnya menyebabkan resistensi insulin 

sehingga kadar glukosa darah meningkat. Selain itu, nicotin juga dapat 

mempengaruhi peningkatan produksi trigliserida, yaitu lemak yang pada 

akhirnya juga akan menyebabkan resistensi insulin. Disamping itu, nicotin 

juga dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa darah (Hipoglikemia) 

pada pasien DM dengan terapi insulin. Hipoglikemia terjadi ketika pasien 

harus menggunakan insulin dalam dosis yang besar agar dapat mengontol 

gula darah. Suatu studi menunjukkan bahwa orang dengan Diabetes Melitus 

dan merokok, membutuhkan dosis insulin yang lebih besar untuk 

mengontrol peningkatan glukosa darah yang terjadi. Peningkatan gula 

darah yang terjadi dan berlangsung lama pada pasien DM Tipe 2 dengan 

merokok dapat mudah menyebabkan komplikasi pada berbagai organ 

(D'Arrigo, 2021). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, pada penelitian ini diketahui bahwa rata-

rata kadar glukosa darah puasa laki-laki sesudah diberikan DSME lebih 

tinggi daripada perempuan, dimana rata-rata glukosa darah laki-laki sebesar 

197,9 mg/dl dan rata-rata glukosa darah puasa pada perempuan sebesar 

196,8 mg/dl. Hal ini dikarenakan, faktor lain juga dapat yang 

mempengaruhi nilai kadar glukosa darah puasa setelah diberikan intervensi 

DSME. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Komariah dan Rahayu 

(2020), dimana dari hasil analisis korelasi didapatkan bahwa p value (0,331) 

> 0,05, sehingga disimpulkan tidak terdapat korelasi antara jenis kelamin 

dan gula darah puasa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yi, et al 

(2017) diketahui bahwa laki-laki memiliki glukosa darah rata-rata yang 

lebih tinggi sebesar 3,0 mg/dl daripada wanita. Hal yang sama juga 

didapatkan dari hasil penelitian Choi, et al (2020) bahwa nilai glukosa darah 

puasa rata-rata pasien DM Tipe 2 di Korea lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki.  

 

Hasil analisis pengaruh IMT terhadap nilai kadar gula darah puasa pada 

penelitian ini, juga didapatkan hasil bahwa IMT pada penelitian ini bukan 

merupakan faktor yang mempengaruhi nilai gula darah puasa dengan nilai 

p value > 0,05, yaitu 0,519 sebelum DSME dan  0,951 sesudah DSME pada 

pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni.  

 

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan parameter gambaran komposisi 

lemak dalam tubuh secara umum dan menunjukkan tingkat kelebihan berat 

badan, termasuk obesitas. Akan tetapi IMT tidak menunjukkan distribusi 

lemak tubuh secara spesifik. Lemak pada area visceral memegang peranan 

penting dalam menyebabkan terjadinya resistensi insulin melaui mobilisasi 

lemak bebas dan sitokin inflamasi seperti IL-6, TNF alpha, TGF b1 dan 

monosit chemotactic protein 1, dan hal ini akan berdampak pada 

peningkatan glukosa darah (Hussain, et al, 2010). 
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Indeks Massa Tubuh juga tidak dapat membedakan antara massa lemak, 

massa tulang, massa otot, dan IMT memiliki keterbatasan dalan nilai cut of 

point. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan karakteristik 

antropometri pada setiap ras atau etnik, sehingga rasio lingkar pinggang-

pingul lebih tepat untuk mengetahui status gizi dan status risiko terhadap 

berbagai penyakit, termasuk DM Tipe 2 dengan indikator hiperglikemia. 

Faktor risiko diabetes akan muncul apabila rasio lingkar pinggang pinggul 

dengan nilai 0,80 untuk wanita dan 0,95 untuk laki-laki  (Karimah, 2018). 

Menurut ketentuan Bray tahun 1990, laki-laki dikatakan status gizi berlebih 

dan memiliki risiko apabila memiliki Rasio Lingkar Pinggang Pinggul 

(RLPP) ≥ 0,95 cm dan perempuan dengan RLPP ≥ 0,80 cm (Thamaria, 

2017) 

 

Lingkar pinggang merupakan parameter antromometrik sederhana yang 

berhubungan dengan jumlah lemak visceral. Lemak visceral merupakan 

akumulasi dari lemak intra abdomen (Obesitas sentral), sehingga 

pengukuran lingkar pinggang lebih tepat untuk mempredikasi jumlah lemak 

visceral (Syari, dkk (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2018) 

menyebutkan bahwa Rasio lingkar pinggang-panggul berhubungan  kuat 

dengan kadar glukosa darah dibandingkan dengan indeks massa tubuh, 

dimana p value = 0,01 (<0,05) untuk hubungan rasio lingkar pinggang-

panggul, sedangkan IMT tidak berhubungan dengan kadar gula darah puasa 

dengan p value = 0,31 (>0,05).  
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Berdasarkan data yang diperoleh, pada penelitian ini diketahui bahwa rata-

rata kadar glukosa darah puasa sesudah diberikan DSME, pada responden 

dengan nilai IMT normal memiliki nilai kadar glukosa darah puasa lebih 

tinggi, meskipun hanya sedikit perbedaan yaitu  197,5 mg/dl dibandingkan 

responden dengan nilai IMT normal, yaitu 196,9 mg/dl.  

 

Hasil tidak adanya pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap nilai glukosa 

darah puasa setelah diberikan intervensi DSME, dapat dikarenakan 

dipengaruhi oleh faktor yang lainnya, salah satunya yaitu pemberian 

edukasi Diabetes Self Management Education (DSME) PERKENI (2019). 

menyebutkan bahwa edukasi merupakan pilar yang penting dalam 

tatalaksanan DM Tipe 2 dalam mencegah komplikasi baik akut maupun 

kronis. Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Bekele, et al (2020) 

menyebutkan bahwa intervensi DSME efektif berdampak terhadap kontrol 

glikemik pasien DM Tipe 2. Selain itu, Penelitian yang dilakukan Hayeek, 

et al (2013) menyampaikan bahwa edukasi terhadap pasien DM Tipe 2 

dapat memberikan hasil yang baik pada nilai gula darah (HbA1C).  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur,dkk (2016) juga mengatakan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, usia dan IMT 

dengan kadar gula darah puasa pada pasien DM Tipe 2 di RSUD dr. Fauziah 

Bireuen dengan p value >0,05, yaitu p value = 0,709 untuk hubungan jenis 

kelamin dengan glukosa darah puasa, p value = 0,121 untuk hubungan usia 

dan glukosa darah puasa dan p value = 0,232 untuk hubungan IMT dengan 

glukosa darah puasa. 
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Selain hal di atas, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi 

nilai kadar glukosa darah pada pasien DM Tipe 2, diantaranya faktor 

makanan, aktivitas Fisik, penggunaan obat-obatan dan stress (ADA, 2018). 

Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini sudah termasuk di dalam muatan 

materi Diabetes Self management Education yang diberikan selama 4 

minggu, dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perawatan diri pasien 

DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni, baik sebelum maupun sesudah 

diberikan DSME. Faktor stress pada penelitian ini termasuk dalam kriteria 

pemilihan responden, dimana responden yang terlibat dalam penelitian ini 

dinyatakan tidak memiliki gangguan mental (stress) yang ditunjukkan 

dengan nilai DASS 42 dengan skor 0-14. 

 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Boku Aprillia (2019) menyebutkan 

bahwa usia dan jenis kelamin tidak berhubungan dengan glukosa darah 

puasa pada pasien DM Tipe 2 yang menjalani rawat jalan di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, dengan nilai p value 0,898 untuk hubungan 

usia dengan kadar glukosa darah puasa, dan p value 0,865 untuk hubungan 

jenis kelamin dengan kadar glukosa darah puasa.  

 

Pada penelitian tersebut diketahui adanya hubungan yang signifikan antara 

faktor aktivitas fisik dan stress terhadap nilai kadar glukosa darah puasa 

dengan nilai P> 0,05. Selain itu dari hasil uji multivariat pada penelitian 

tersebut, diketahui bahwa aktivitas fisik merupakan faktor dominan yang 

berhubungan dengan nilai kadar glukosa darah puasa, dimana nilai p value 

= 0,00.  
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Pemberian edukasi melalui DSME memenuhi unsur pembelajaran tentang 

pilar tatalaksanan DM Tipe 2 yang selanjutnya dapat dilakukan secara 

mandiri oleh pasien di rumah, dimana pola makan, pengobatan, aktivitas 

fisik dan manajemen stress termasuk dalam materi di dalamnya. 

Berdasarkan kuisioner perawatan diri pada penelitian ini sebelum dan 

sesudah diberikan DSME, diketahui hasil aktivitas latihan fisik responden 

DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni, dalam seminggu didapatkan hasil 

rata-rata responden melakukan latihan fisik 1,70 hari dalam seminggu 

sebelum diberikan DSME, dan meningkat menjadi 3,91 hari dalam 

seminggu setelah diberikan DSME. Pada kuisioner perilaku manajemen diri 

dalam perencanaan makan dalam seminggu juga mengalami peningkatan 

yaitu 2,90 hari sebelum diberikan DSME, dan meningkat menjadi 5,07 hari 

setelah diberikan DSME. Sedangkan  pada kepatuhan konsumsi obat, 

diketahui rata-rata responden berperilaku dalam mengkonsumsi obat dalam 

1 minggu yaitu 2,30 hari dan meningkat menjadi 3,80 hari sesudah 

diberikan DSME. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana penelitian, akan 

tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Kegiatan penelitian bertepatan dengan bulan Ramadhan dan bulan 

Syawal yang mempengaruhi pola kebiasaan sehari-hari pasien. 

Berdasarkan hal tersebut, materi DSME dilengkapi juga dengan 

pengelolaan DM Tipe 2 di waktu Bulan Ramadhan bagi pasien yang 

menjalankan aktivitas ibadah, termasuk puasa Ramadhan. Hal ini agar 
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pasien dapat melihat panduan, sehingga diharapkan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

2. Pelaksanaan penelitian dengan pemberian Edukasi DSME ini tidak 

dapat melihat perubahan nilai HbA1c, dan hanya memberikan materi 

DSME berdasarkan kebutuhan Pasien. Hal ini disebabkan karena 

pelaksanaan DSME ini hanya dilakukan selama 5 minggu, mulai dari 

intervensi sampai dilakukan evaluasi. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitia tetap mengupayakan untuk 

memaksimalkan penyampaian materi dengan pemanfaatan group 

WhatsApp sebagai forum komunikasi apabila terdapat tambahan 

informasi yang disampaian, termasuk membuka ruang Tanya jawab 

dengan responden. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran yang intensif mengingat waktu pelaksanaan hanya 4 

minggu, ditambah 1 minggu evaluasi dengan pemeriksaan gula darah 

puasa.  

F. Implikasi Hasil Penelitian 

1. Implikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Implikasi terhadap 

instansi dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, sebagai bahan pembuatan 

kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada 

masyarakat dengan Diabetes Melitus Tipe 2, yang dilaksanakan di 

berbagai tingkat pelayanan kesehatan.  
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2. Implikasi Bagi Pelayanan Keperawatan. 

Hasil penelitian dengan pemberian intervensi DSME ini diharapkan 

dapat memberikan implikasi bagi pelayanan keperawatan, khususnya 

untuk pasien DM Tipe 2. Model edukasi ini dapat digunakan untuk 

melengkapi program pelayanan asuhan keperawatan pada pasien DM 

Tipe 2, sehingga pasien memiliki pengetahuan, mampu membuat 

keputusan yang baik dan secara mandiri mampu berperan aktif dalam 

manajemen diabetes melitus yang dialami. Pelaksanaan intervensi 

DSME juga sebagai aplikasi dari teori keperawatan Dorothea Orem, 

dimana perawat dalam melaksanakan pelayanan keperawatan mampu 

menerapkan teori Nursing system, dengan mendasarkan pada kebutuhan 

self care dan kemampuan pasien melakukan aktivitas self care nya. Hal 

ini secara langsung akan berdampak pada kualitas dari pelayanan 

asuhan keperawatan.  

3. Implikasi Bagi Penelitian Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi juga pada 

bidang riset keperawatan, sebagai upaya terus mengembangkan ilmu 

keperawatan, khususnya tentang tatalaksana pada pasien DM Tipe 2. 

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

menerapkan variabel pada komponen materi edukasi DSME, sehingga 

efektifitas masing-masing komponen dapat terukur dan diketahui 

pengaruhnya secara konkrit pada pasien DM Tipe 2 dan melibatkan 

semua kelompok usia. 
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4. Implikasi Bagi Institusi Pendidikan 

Implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini pada pendidikan 

keperawatan yaitu dapat digunakannya hasil penelitian ini sebagai  

informasi tambahan untuk peserta didik keperawatan, dalam 

mengembangkan keilmuan keperawatan, salah satunya intervensi 

keperawatan pada Pasien DM Tipe 2 sesuai evidence based practice 

sehingga dapat memajukan keilmuan keperawatan, khususnya 

keilmuan Keperawatan Medikal Bedah.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh intervensi Diabetes Self Management 

Education (DSME) terhadap Nilai Kadar Gula Darah Puasa pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi 

tahun 2021 didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai Glukosa darah puasa pada pasien DM Tipe 2 di Puskesmas telaga 

Murni Cikarang Barat sebelum diberikan intervensi DSME adalah 

225,0000 mg/dl, dengan nili minimum 100,00 dan nilai maksimum 

adalah 358,00 mg/dl. Sedangkan nilai glukosa darah puasa setelah 

diberikan intervensi DSME adalah 197,1591 dengan nilai minimum 

97,00 mg/dl dan nilai maksimum 311,00 mg/dl. 

2. Karakteristik responden diketahui sebagian besar jenis kelamin adalah 

perempuan, yaitu 30 orang (68,2%), dan 14 orang (31,8%) adalah laki-

laki. Selain itu rata-rata usia responden diketahui 46,25 dengan usia 

minimal adalah 38 tahun dan maksimum 49 tahun. Sedangkan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) diketahui bahwa dari 44 responden terdapat lebih 

dari separuhnya (59,1%) memiliki IMT tidak normal (> 22,9 kg/m2). 

3. Terdapat perbedaan rata-rata nilai glukosa darah puasa sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi DSME, yaitu diketahui sebesar 27,8409 

mg/dl, dimana rata-rata nilai glukosa darah puasa sebelum intervensi 

adalah 225,000 mg/dl dan sesudah intervensi adalah 197,1591 mg/dl. 
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4. Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian intervensi Diabetes Self 

Management Education (DSME) terhadap Nilai Glukosa darah puasa 

pasien DM Tipe 2 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal Ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05, dan 

dapat diartikan bahwa pemberian intervensi DSME efektif menurunkan 

Nilai Kadar Gula Darah pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Telaga Murni 

Cikarang Barat Bekasi tahun 2021. 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

optimalisasi penatalaksanaan Pasien DM Tipe 2, melalui identifikasi 

kembali terhadap kualitas pelayanan bagi Diabetes Melitus di fasilitas 

pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan tingkat pertama,yaitu 

puskesmas pembantu, Posbindu PTM; tingkat ke-dua, yaitu puskesmas 

dengan pelayanan 24 jam maupun tingkat ke-tiga, yaitu Rumah Sakit 

Umum atau Swasta. Selain itu pembuatan langkah kebijakan terhadap 

optimalisasi peran kader posbindu, di bawah pembinaan fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi Pasien Diabetes Melitus Tipe 

2.  

 

2. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Telaga Murni 

Instansi pelayanan kesehatan Puskesmas Telaga Murni Cikarang 

diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan bagi pasien DM Tipe 

2, dengan upaya mengaktifkan kegiatan posbindu PTM dan pembinaan 

kader posbindu. Hal ini dilakukan melalui maksimlisasi program 
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edukasi, dimana pada masa pandemi covid 19 saat ini, metode daring 

dapat menjadi alternative. Hal ini untuk terus meningkatkan kesadaran,  

pengetahuan dan keterampilan pasien DM Tipe 2 dalam pengelolaan 

penyakitnya, sehingga pasien DM tipe 2 dapat tercapai kontrol glikemik 

yang baik, berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat 

khusunya DM Tipe 2. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan keperawatan diharapkan dapat menambahkan  

referensi untuk pembelajaran, khususnya tentang tatalaksana Diabetes 

Melitus, termasuk penggunaan hasil riset-riset keperawatan sebagai 

sumber ilmiah sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik keperawatan 

dalam memahami perkembangan keilmuan keperawatan, dan dapat 

memanfaatkannya pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

management pasien diabetes Melitus Type 2, yaitu pemberian edukasi 

melalui Diabetes Self Management Education (DSME). 

4. Bagi Masyarakat dan Pasien DM Tipe 2 

Masyarakat dan responden diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapatkan, dengan melakukan perawatan mandiri yang tepat 

dan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain yang belum 

mengetahuinya, sehingga diharapkan masyarakat dapat turut serta 

membantu melakukan perawatan mandiri, termasuk memberikan 

dukungan bagi keluarganya sehingga komplikasi DM Tipe 2 dapat 

dicegah. 
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5. Peneliti Selanjutnya 

a.  Mengembangkan penelitian lebih baik lagi dengan menambahkan 

alokasi waktu intervensi minimal 3 bulan dan menggunakan 

kelompok kontrol. Sehingga dapat memperoleh gambaran nilai Gula 

darah dalam HbA1c serta lebih mendapatkan gambaran sejauh mana 

konsistensi pengelolaan pasien DM Tipe 2 terhadap penyakitnya.  

b. Menambahkan variabel confounding lain, yang dimungkinkan dapat 

mempengaruhi kadar glukosa darah puasa, yaitu perilaku merokok, 

dan Lingkar pinggang. Selain itu perlu diperhatikan respon 

kecemasan reponden menjelang pemeriksaan gula darah yang ke 

dua. 
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Lampiran 1 Permohonan Menjadi Responden 
 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

 

Kepada Yth : Bapak/ Ibu Peserta Penelitian 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini;  

Nama  : Istiqomah  

NIM  :  2019980011 

Alamat  :  Perum Telaga Sakinah RT.02 RW 010 Telaga Murni Cikarang Barat 

Bekasi 

 Adalah mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Program Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saat ini sedang melaksanakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Diabates Self  Management Education (DSME) terhadap 

nilai glukosa Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas 

Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi Tahun 2021 “. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Efektifitas Diabates Self  Management Education (DSME) 

terhadap nilai glukosa Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di 

Puskesmas Telaga Murni Cikarang. 

Bersamaan dengan surat ini, Saya bermaksud memohon kiranya Bapak/Ibu untuk 

berpartisipasi sebagai responden dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada 

penelitian ini. Seluruh kegiatan dan hasil dari penelitian ini akan saya jaga 

kerahasiaannya dan hanya akan digunakan dalam penelitian.  

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

Cikarang, ……….2021 

Hormat Saya 

Peneliti 

 

 

 

Istiqomah 
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Lampiran 2 :  Persetujuan Mengikuti Penelitian  

 

PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini,  

Nama (Inisial) : (L / P)  

Umur   :  

Alamat  :  

Setelah diberikan penjelasan tentang penelitian ini, dan setelah mendapatkan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan tentang penelitian ini, saya memahami 

bahwa peneliti dapat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya sebagai 

responden dan penelitian ini akan sangat berguna bagi diri saya, keluarga, 

masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.  

Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.  

 

Cikarang,......................... 2021  

Mengetahui     Yang menyatakan,  

Peneliti       Peserta Penelitian 

 

 

(  )     (  ) 
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Lampiran 3 Lembar Data Identitas Responden 

 

 

 

DATA DEMOGRAFI, RIWAYAT PENYAKIT DAN PEMERIKSAAN 

PELAKSANAAN EDUKASI MANAJEMEN DIRI  

BAGI PENYANDANG DIABETES MELITUS TIPE 2 

PUSKESMAS TELAGA MURNI CIKARANG BARAT BEKASI 

 

 

A. DATA IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama     : 

Alamat     : 

Jenis Kelamin  : 

Tempat Tanggal Lahir  : 

Status Perkawinan  : 

Pendidikan   : 

Pekerjaan    : 

No. WhatsApp  : 

B. PEMERIKSAAN 

1) Tinggi Badan   : 

2) Berat Badan   : 

3) Tekanan Darah  : 

4) Tingkat Aktivitas  : 

5) Tingkat stress   : 

6) Fungsi Kognitif  : 

7) Data Hasil Pengukuran Gula Darah Puasa 

a. Pemeriksaan Gula darah Pertama  :  

b. Pemeriksaan Gula darah Kedua  :  

c. Skor SDSCA pertama  : 

d. Skor SDSCA kedua   : 

 

 

 

 

Lampiran 4 ; Lembar instrumen penilaian tingkat aktivitas 
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KUISIONER INDEKS BARTEL 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom yang menunjukkan gambaran 

kemampuan pasien dalam setiap kegiatan aktivitas berikut ini : 

 

Sor Item Kegiatan Dengan Bantuan Mandiri 
1 Kegiatan di tempat tidur (           ) 5-10 (          ) 15 

2 Berjalan pada tempat yang datar (           ) 5-10 (          ) 15 

3 Naik dan turun tangga (           ) 5 (          ) 10 

4 Kegiatan di kamar kecil (           ) 5 (          ) 10 

5 Berpakaian dan melepas baju (           ) 5 (          ) 10 

6 Pengontrolan BAB (           ) 5 (          ) 10 

7 Pengontrolan BAK (           ) 5 (          ) 10 

8 Perawatan diri (           ) 10 (          ) 5 

9 Mandi (           ) 10 (          ) 5 

10 Makan (           ) 5 (          ) 10 

SKOR TOTAL :  

 

Keterangan : 

 

1. Kegiatan di tempat tidur 

Skor 15 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

c.  Berbaring 

d.  Bangkit dari tempat tidur 

e. Duduk di tempat tidur 

f.  Turun dan naik dari tempat tidur 

Skor 10 Pasien dapat melakukan kegiatan- kegiatan “a,b,c” tanpa bantuan, 

“d” dengan bantuan. 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 

 

2. Berjalan pada tempat yang datar 

Skor 15 Pasien dapat mengambil posisi berdiri, kemudian jalan paling sedikit 

50 meter, tanpa bantuan.  

Skor 10 Pasien dapat mengambil posisi berdiri, kemudian jalan 50 meter 

dengan menggunakan alat bantu, misalnya kruk atau tongkat. 

Skor 5 Pasien dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan bantuan 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 
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3. Kegiatan di tempat tidur 

Skor 15 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

g.  Berbaring 

h.  Bangkit dari tempat tidur 

i. Duduk di tempat tidur 

j.  Turun dan naik dari tempat tidur 

Skor 10 Pasien dapat melakukan kegiatan- kegiatan “a,b,c” tanpa bantuan, 

“d” dengan bantuan. 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 

 

4. Berjalan pada tempat yang datar 

Skor 15 Pasien dapat mengambil posisi berdiri, kemudian jalan paling sedikit 

50 meter, tanpa bantuan.  

Skor 10 Pasien dapat mengambil posisi berdiri, kemudian jalan 50 meter 

dengan menggunakan alat bantu, misalnya kruk atau tongkat. 

Skor 5 Pasien dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan bantuan 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 

 

 

 

5. Naik dan turun tangga 

Skor 10 Pasien dapat naik dan turun tangga tanpa bantuan.  

Skor 5 Pasien dapat naik dan turun tangga dengan bantuan.  

Skor 0 Pasien tidak dapat naik dan turun tangga meskipun bantuan.  

 

6. Kegiatan di kamar kecil 

Skor 10 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

a. Melepas dan mengenakan kembali pakaian bawahnya 

b. Menggantung pakaian pada tempatnya 

c. Jongkok di kloset 

d. Dapat mengambil air dengan gayung dan membersihkan jalan 

kotoraannya. 

e. Berdiri kembali 

Skor 5 Pasien membutuhkan bantuan dalam mengerjakan beberapa atau 

semua kegiatan di atas.   

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 

 

7. Berpakaian dan melepas baju 

Skor 10 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

b. Memakai baju 

c. Mengancing dan membuka baju 

d. Melepas baju 

e. Memakai sepatu dan sandal 
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Skor 5 Pasien membutuhkan bantuan dalam mengerjakan beberapa atau 

semua kegiatan di atas.   

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut meskipun dengan 

bantuan. 

 

8. Pengontrolan buang air besar 

Skor 10 Pasien dapat menahan BAB 

Skor 5 Kadang –kadang pasien tidak dapat menahan BAB 

Skor 0 Pasien tidak dapat menahan BAB 

 

9. Pengontrolan buang air kecil 

Skor 10 Pasien dapat menahan BAK 

Skor 5 Kadang –kadang pasien tidak dapat menahan BAK 

Skor 0 Pasien tidak dapat menahan BAK 

 

10. Perawatan diri 

Skor 5 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

a. Mencuci tangan dan muka 

b. Menyisir rambut 

c. Menyikat gigi 

d. Mencukur kumis, jenggot dan jambang (laki-laki) 

e. Bila memakai alat cukur, pasien dapat mengambil dan 

mengembalikan pada tempatnya serta menyiapkannya. 

f. Menggunakan make up (wanita), jika diperlukan. 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa bantuan. 

 

11. Mandi 

Skor 5 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

a. Mengambil air dengan gayung. 

b. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. 

c. Menyabun seluruh tubuh. 

Skor 0 Pasien tidak dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa bantuan. 

 

12. Makan 

Skor 10 Pasien dapat melakukan kegiatan – kegiatan di bawah ini tanpa 

bantuan, yaitu : 

a. Menyuap makanan, jika diletakkan dekat dengan jangkauannya 

b. Mengambil sendok atau garpu bila diperlukan. 

c. Mengunyah dan menelan makanan. 

Skor 5 Pasien dapat melakukan kegiatan- kegiatan “a,b” dengan bantuan, 

“c” tanpa bantuan. 

Skor 0 Pasien dapat melakukan kegiatan- kegiatan “a,b,c” dengan tanpa 

bantuan. 
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Lampiran 5 . Instrumen penilaian tingkat stress 

 

 

DEPRESSION ANXIETY STRESS SCALES (DASS 42) 

 

Petunjuk : 

 Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai dengan yang Anda rasakan 

saat ini. 

 Keterangan : 

0 : Tidak ada, atau tidak pernah 

1 : Sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang.  
2 : Sering 

3 : Sangat sesuai dengan yang dialami, atau hamper setaip saat. 

 

 

No Pernyataan Nilai 

angka/skor 

0 1 2 3 

1 Menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele     

2 Mulut terasa kering     

3 Tidak dapat melihat hal yang positif dari suatu kejadian     

4 Merasakan gangguan dalam bernafas (nafas cepat, sulit bernafas)     

5 Merasa sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu 

kegiatan. 

    

6 Cenderung bereaksi berlebihan pada situasi     

7 Kelemahan pada anggota tubuh     

8 Kesulitan untuk relaksasi/bersantai     

9 Cemas yang berlebihan dalam suatu situasi namun bisa lega jika 

hal/situasi itu berakhir. 

    

10 Pesimis     

11 Mudah merasa kesal     

12 Merasa banyak menghabiskan energy karena cemas     

13 Merasa sedih dan depresi     

14 Tidak sabaran pada suatu keadaan     

15 Merasa kelelahan     

16 Kehilangan minat pada banyak hal (missal : makan, berpindah 

tempat, sosialisasi). 

    

17 Merasa diri tidak layak     

18 Mudah tersingung     

19 Berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa stimulasi oleh 

cuaca maupun latihan fisik. 

    

20 Ketakutan tanpa alasan yang jelas     

21 Merasa hidup tidak berharga     

22 Sulit untuk beristirahat     

23 Kesulitan dalam menelan     

24 Tidak dapat menikmati hal-hal yang dilakukan     

25 Perubahan aktivitas jantung dan denyut nadi tanpa stimulasi oleh 

latihan fisik.  
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No Pernyataan Nilai 

angka/skor 

0 1 2 3 

26 Merasa hilang harapan dan putus asa.     

27 Mudah marah     

28 Mudah panik     

29 Kesulitan untuk tenang setelah adanya sesuatu yang menganggu.     

30 Merasa takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang tidak bisa 

dilakukan. 

    

31 Sulit untuk antusias pada banyak hal     

32 Sulit mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal yang sedang 

dilakukan 

    

33 Berada pada keadaan tegang.     

34 Merasa tidak berharga     

35 Tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi anda 

untuk menyelesaikan hal yang sedang anda lakukan. 

    

36 Merasa ketakutan     

37 Tidak ada harapan untuk masa depan.     

38 Merasa hidup tidak berarti.     

39 Mudah gelisah.     

40 Khawatir dengan situasi saat diri Anda mungkin menjadi panik 

dan mempermalukan diri sendiri. 

    

41 Gemetar      

42 Sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu.     
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Lampiran 6. Instrumen pemeriksaan fungsi Kognitif Montreal Cognitif 

Assessment (MoCA) versi Indonesia 
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Lampiran 7. Instrumen penilain Self Care: Summary of Diabetes Self Care 

Activity 

 

 

KUISIONER AKTIVITAS PERAWATAN DIRI  

PASIEN DIABETES MELITUS 

 

Petunjuk Pengisisan : 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang dialami 

dan dilakukan sehari-hari oleh Bapak/Ibu, caranya dengan melingkari pada 

angka yang menjadi pilihan sesuai Bapak Ibu 

2. Mohon untuk dibaca dengan teliti setiap pertanyaan yang telah tersedia 

3. Nilai pada pilihan jawaban : 

0 : jika Bapak/ Ibu tidak pernah melakukan 

1 : jika Bapak/ Ibu melakukan satu kali dalam seminggu 

2 : jika Bapak/ Ibu melakukan dua kali dalam seminggu 

3 : jika Bapak/ Ibu melakukan tiga kali dalam seminggu 

4 : jika Bapak/ Ibu melakukan empat kali dalam seminggu 

5 : jika Bapak/ Ibu melakukan lima kali dalam seminggu 

6 : jika Bapak/ Ibu melakukan enam kali dalam seminggu 

7 : jika Bapak/ Ibu melakukan tujuh kali dalam seminggu 

Pertanyaan 

No Pertanyaan Pilihan 

1 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengikuti 

perencanaan makan (diet) sesuai yang dianjurkan? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengkonsumsi 

buah dan sayur? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

3 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengkonsumsi 

makanan yang berlemak tinggi (seperti daging merah atau 

makanan yang mengandung banyak lemak)?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

4 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengatur 

pemasukan makanan yang mengandung karbohidrat secara 

merata sepanjang harinya? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Rata- rata dalam satu bulan terakhir, berapa kali per minggu 

Anda mengikuti perencanaan makan (diet) Anda ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

6 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda melakukan latihan 

fisik sedikitnya selama 30 menit per hari? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

7 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda melakukan latihan 

fisik spesifik (seperti berenang, berjalan, bersepeda)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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8 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda memeriksa kadar 

gula darah?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

9 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda memeriksa kadar 

gula darah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mendapat 

pengobatan diabetes sesuai yang direkomendasikan? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

11 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mendapatkan 

suntikan insulin sesuai yang direkomendasikan? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

12 

Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengkonsumsi 

obat diabetes sesuai yang direkomendasikan? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda melakukan 

pemeriksaan kaki? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda memeriksa bagian 

dalam sepatu sebelum dipakai? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mencuci kaki? 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda merendam kaki 

dengan air hangat? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Dalam satu minggu terakhir, berapa kali Anda mengeringkan 

sela-sela jari kaki setelah dicuci? 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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Lampiran 8 Lembar Satuan Acara Pembelajaran Diabetes Self Management 

Education (DSME) Pertemuan Sesi 1 

 

 

 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  

DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION PADA PASIEN 

DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS TELAGA MURNI 

CIKARANG BARAT BEKASI 

PERTEMUAN SESI PERTAMA 

 

 

 

 

Pokok Bahasan        : Mengenal Diabetes Melitus dan Penggunaan Obat DM 

Sub Pokok Bahasan :  

9. Definisi Diabetes Melitus (DM) 

10. Jenis Diabetes Melitus (DM) 

11. Penyebab DM Tipe 2 

12. Gejala DM Tipe 2 

13. Hal yang dapat terjasi apabila gula darah tidak terkontrol dan penanganan 

yang dilakukan. 

14. Komplikasi kronis yang dapat terjadi jika gula darah tidak terkontrol 

15. Hal yang harus dilakukan di rumah agar terhindar dari komplikasi 

16. Jenis Obat Diabetes Melitus dan Penggunaannya. 

Sasaran   : Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Hari/Tanggal   : Minggu, 2 Mei 2021 

Waktu   : 60 Menit 

  

I. Tujuan Instruksional Umum  

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami dan menyebutkan kembali 

tentang konsep diabetes Melitus Tipe 2, meliputi : definisi, jenis , penyebab, gejala, 

pemeriksaan, penanganan, komplikasi dan upaya pencegahan. 
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II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan 

kembali tentang: 

1. Definisi Diabetes Melitus (DM) 

2. Jenis Diabetes Melitus (DM) 

3. Penyebab DM Tipe 2 

4. Gejala DM Tipe 2 

5. Hal yang dapat terjasi apabila gula darah tidak terkontrol dan penanganan 

yang dilakukan. 

6. Komplikasi kronis yang dapat terjadi jika gula darah tidak terkontrol 

7. Hal yang harus dilakukan di rumah agar terhindar dari komplikasi 

8. Jenis Obat Diabetes Melitus dan Penggunaannya. 

 

III. Materi 

Terlampir  

IV. Metode 

Ceramah, diskusi, Tanya jawab 

V. Media 

1. Modul Pembelajaran 

2. Power Point Presentation 

VI. Strategi pelaksanaan 

No Waktu Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Peserta 

 

1 

5 Menit Pembukaan 

1. Memberikan salam 

2. Membuat Kontrak Waktu 

3. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. memperhatikan 

 

 

 

2 

60 Menit Pemberian materi edukasi : 

1. Definisi Diabetes Melitus (DM) 

2. Jenis Diabetes Melitus (DM) 

3. Penyebab DM Tipe 2 

4. Gejala DM Tipe 2 

5. Hal yang dapat terjasi apabila gula 

darah tidak terkontrol dan 

penanganan yang dilakukan. 

6. Komplikasi kronis yang dapat terjadi 

jika gula darah tidak terkontrol 

7. Hal yang harus dilakukan di rumah 

agar terhindar dari komplikasi 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Tanya jawab 

4. Berdiskusi 
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8. Jenis Obat Diabetes Melitus dan 

Penggunaannya. 

 

 

3 

4 Menit Penutup 

1. Menyimpulkan materi 

2. Melakukan evaluasi 

3. Kontrak waktu pertemuan yang akan 

datang 

4. Memberikan reward  

5. Mengucapkan salam 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Menjawab pertanyaan 

4. Menjawab salam 
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Lampiran 9 Lembar Satuan Acara Pembelajaran Diabetes Self Management 

Education(DSME) Pertemuan Sesi 2 

 

 

 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  

DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION PADA PASIEN 

DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS TELAGA MURNI 

CIKARANG BARAT BEKASI 

PERTEMUAN SESI KE-DUA 

 

 

 

 

Pokok Bahasan        : Menjaga Pola Makan dan Memantau Gula darah 

Sub Pokok Bahasan :  

1. Tujuan Menjaga Pola makan 

2. Hal yang harus diperhatikan dalam menjaga pola makan 

3. Pengaturan Pola makan yang benar untuk diabetes Melitus 

4. Pengertian glukosa darah 

5. Tujuan pemantauan glukosa darah 

6. Cara mengukur gula darah mandiri 

Sasaran   : Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Hari/Tanggal   : Minggu, 9 Mei 2021 

Waktu   : 60 Menit  

 

I. Tujuan Instruksional Umum  

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan kembali 

pengaturan pola makan bagi Diabetes Melitus, serta cara pemantauan gula darah  

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan 

kembali tentang:  

1. Tujuan Menjaga Pola makan 

2. Hal yang harus diperhatikan dalam menjaga pola makan 

3. Pengaturan Pola makan yang benar untuk diabetes Melitus 

4. Pengertian glukosa darah 

5. Tujuan pemantauan glukosa darah 
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6. Cara mengukur gula darah mandiri 

III. Materi 

Terlampir  

IV. Metode 

Ceramah, diskusi, Tanya jawab, Demonstrasi 

V. Media 

1. Modul Pembelajaran 

2. Power Point presentation 

VI. Strategi pelaksanaan 

No Waktu Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Peserta 

 

1 

5 Menit Pembukaan 

1. Memberikan salam 

2. Membuat Kontrak Waktu 

3. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. memperhatikan 

 

 

 

2 

60 

Menit 

Pemberian materi edukasi : 

1. Tujuan Menjaga Pola makan 

2. Hal yang harus diperhatikan dalam 

menjaga pola makan 

3. Pengaturan Pola makan yang benar 

untuk diabetes Melitus 

4. Pengertian glukosa darah 

5. Tujuan pemantauan glukosa darah 

6. Cara mengukur gula darah mandiri 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Tanya jawab 

4. Berdiskusi 

 

 

3 

4 Menit Penutup 

1. Menyimpulkan materi 

2. Melakukan evaluasi 

3. Kontrak waktu pertemuan yang akan 

datang 

4. Mengucapkan salam 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Menjawab pertanyaan 

4. Menjawab salam 
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Lampiran 10 Lembar Satuan Acara Pembelajaran Diabetes Self Management 

Education (DSME) Pertemuan Sesi 3 

 

 

 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  

DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION PADA PASIEN 

DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS TELAGA MURNI 

CIKARANG BARAT BEKASI 

PERTEMUAN SESI KE-TIGA 

 

 

 

Pokok Bahasan        : Latihan fisik/jasmani dan Perawatan Kaki 

Sub Pokok Bahasan :  

1. Tujuan dan manfaat Latihan Fisik/Jasmani 

2. Unsur-unsur dalam pemenuhan Latihan Fiisk/jasmani 

3. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan fisik/jasmani  

4. Tujuan dilakukan perawatan kaki bagi orang dengan Diabetes Melitus 

5. Cara Melakukan perawatan kaki 

Sasaran   : Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Hari/Tanggal   : Minggu, 16 Mei 2021 

Waktu   : 60 Menit  

 

I. Tujuan Instruksional Umum  

Setelah mengikuti pembelajaran tentang Diabetes Melitus, peserta dapat 

memahami dan menjelaskan kembali pentingnya latihan fisik dan perawatan 

kaki pada penderita DM 

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan 

kembali tentang: 

Prinsip Latihan Fisik bagi Penyandang Diabetes 

1. Tujuan dan manfaat Latihan Fisik/Jasmani 

2. Unsur-unsur dalam pemenuhan Latihan Fisik/jasmani 

3. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan fisik/jasmani  

4. Tujuan dilakukan perawatan kaki bagi orang dengan Diabetes Melitus 
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5. Cara Melakukan perawatan kaki 

III. Materi 

Terlampir  

IV. Metode 

Ceramah, diskusi, Tanya jawab 

V. Media 

1. Modul Pembelajaran 

2. Power Point presentation 

VI. Strategi pelaksanaan 

No Waktu Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Peserta 

 

1 

5 Menit Pembukaan 

1. Memberikan salam 

2. Membuat Kontrak Waktu 

3. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. memperhatikan 

 

 

 

2 

60 Menit Pemberian materi edukasi : 

1. Tujuan dan Manfaat latihan fisik/jasmani 

2. Unsur-unsur dalam pemenuhan latihan 

fisik/jasmani 

3. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

melakukan latihan fisik/jasmani. 

4. Tujuan dilakukan perawatan kaki bagi orang 

dengan Diabetes Melitus Tipe 2 

5. Cara Melakukan Perawatan Kaki 

 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Tanya jawab 

4. Berdiskusi 

 

 

3 

4 Menit Penutup 

1. Menyimpulkan materi 

2. Melakukan evaluasi 

3. Kontrak waktu pertemuan yang akan datang 

4. Mengucapkan salam 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Menjawab 

pertanyaan 

4. Menjawab salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 
 

Lampiran 11. Lembar Satuan Acara Pembelajaran Diabetes Self Management 

Education (DSME) Pertemuan Sesi 4 

 

 

 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  

DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION PADA PASIEN 

DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS TELAGA MURNI 

CIKARANG BARAT BEKASI 

PERTEMUAN SESI KE-EMPAT 

 

 

 

Pokok Bahasan      : Manajemen Stres, dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan 

Sub Pokok Bahasan   :  

1. Definisi stress 

2. Bentuk respon stress yang dialami Penyandang Diabetes Melitus 

3. Cara Mengendalikan dan manajemen stres 

4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses bagi Penyandang 

DM 

Sasaran   : Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Hari/Tanggal   : Minggu, 23 Mei 2021 

Waktu   : 60 Menit  

 

I. Tujuan Instruksional Umum  

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu memahami dan menjelaskan 

kembali tentang stress dan manajemen stres, dukungan sosial serta akses 

pelayanan eksehatan pada penyandang diabetes Melitus 

 

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan pembelajaran, peserta dapat memahami dan menjelaskan 

kembali tentang: 

1. Definisi stress 

2. Bentuk respon stress yang dialami Penyandang Diabetes Melitus 

3. Cara Mengendalikan dan manajemen stres 



174 

 

 
 

4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses bagi Penyandang 

DM 

III. Materi 

Terlampir  

IV. Metode 

Ceramah, diskusi, Tanya jawab 

V. Media 

Modul Pembelajaran 

VI. Strategi pelaksanaan 

No Waktu Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Peserta 
 

1 

1 Menit Pembukaan 

1. Memberikan salam 

2. Membuat Kontrak Waktu 

3. Menjelaskan Tujuan Pembelajaran 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. memperhatikan 

 

 

 

2 

60 Menit Pemberian materi edukasi : 

1. Definisi stress 
2. Bentuk respon stress yang dialami 

Penyandang Diabetes Melitus 
3. Cara Mengendalikan dan manajemen stress 
4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang 

dapat diakses bagi Penyandang DM 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Tanya jawab 

4. Berdiskusi 

 

 

3 

4 Menit Penutup 

1. Menyimpulkan materi 

2. Melakukan evaluasi 

3. Kontrak waktu pertemuan yang akan datang 

4. Mengucapkan salam 

1. Mendengarkan 

2. Memperhatikan 

3. Menjawab 

pertanyaan 

4. Menjawab salam 
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Lampiran 12. Hasil Output Analisis Data 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

1. Jenis Kelamin 

 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 14 31,8 31,8 31,8 

P 30 68,2 68,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

2. Usia 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 44 38,00 49,00 46,2500 2,82945 

Valid N (listwise) 44     

 

3. Indeks Massa Tubuh 

Kategori_IMT 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 18 40,9 40,9 40,9 

Tidak Normal 26 59,1 59,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
 

 

4. Gula darah Puasa 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

GDP_Pre 44 225,0000 79,26758 100,00 358,00 

GDP_Post 44 197,1591 64,49948 97,00 311,00 
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Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

GDP_Pre ,143 44 ,024 ,922 44 ,005 

GDP_Post ,124 44 ,087 ,939 44 ,021 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji Beda  
 NPar Tests 

 Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

GDP_Pre 44 225,0000 79,26758 100,00 358,00 

GDP_Post 44 197,1591 64,49948 97,00 311,00 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

GDP_Post - GDP_Pre Negative Ranks 36a 23,47 845,00 

Positive Ranks 6b 9,67 58,00 

Ties 2c   

Total 44   

a. GDP_Post < GDP_Pre 

b. GDP_Post > GDP_Pre 

c. GDP_Post = GDP_Pre 

 

 

Test Statisticsa 

 

GDP_Post - 

GDP_Pre 

Z -4,921b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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PENGARUH USIA TERHADAP NILAI GULA DARAH PUASA (GDP) 

POST DSME 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,173a ,030 -,043 65,86377 1,748 

a. Predictors: (Constant), BB_Post, Usia, TB 

b. Dependent Variable: GDP_Post 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5366,448 3 1788,816 ,412 ,745b 

Residual 173521,439 40 4338,036   

Total 178887,886 43    

a. Dependent Variable: GDP_Post 

b. Predictors: (Constant), BB_Post, Usia, TB 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 264,978 283,388  ,935 ,355 -307,770 837,726   

Usia -4,040 3,764 -,177 -1,074 ,289 -11,647 3,566 ,890 1,124 

TB ,942 1,813 ,095 ,520 ,606 -2,723 4,607 ,731 1,368 

BB_Post -,526 1,682 -,058 -,312 ,756 -3,926 2,874 ,710 1,409 

a. Dependent Variable: GDP_Post 

 

JENIS KELAMIN DENGAN GDP 

Ranks 

 Kategori_JK N Mean Rank Sum of Ranks 

GDP_Pre Laki-Laki 14 22,75 318,50 

Perempuan 30 22,38 671,50 

Total 44   

GDP_Post Laki-Laki 14 22,36 313,00 

Perempuan 30 22,57 677,00 

Total 44   
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Test Statisticsa 

 GDP_Pre GDP_Post 

Mann-Whitney U 206,500 208,000 

Wilcoxon W 671,500 313,000 

Z -,088 -,050 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,930 ,960 

a. Grouping Variable: Kategori_JK 

 

IMT DENGAN GDP 
 

Ranks 

 Kode_IMT_Pretest N Mean Rank Sum of Ranks 

GDP_Pre Tidak Normal 26 21,46 558,00 

Normal 18 24,00 432,00 

Total 44   

 

 

Test Statisticsa 

 GDP_Pre 

Mann-Whitney U 207,000 

Wilcoxon W 558,000 

Z -,645 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,519 

a. Grouping Variable: 

Kode_IMT_Pretest 

Ranks 

 Kode_IMT_Posttest N Mean Rank Sum of Ranks 

GDP_Post Tidak Normal 28 22,41 627,50 

Normal 16 22,66 362,50 

Total 44   

 Test Statisticsa 

 GDP_Post 

Mann-Whitney U 221,500 

Wilcoxon W 627,500 

Z -,061 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,951 

a. Grouping Variable: 

Kode_IMT_Posttest 
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Lampiran 13 Keterangan Lolos Kaji Etik 
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Lampiran 14 Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 15 Surat Keterangan Penelitian dari KesBangPol 
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Lampiran 16  Surat Ijin Penelitian dari Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat 
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Lampiran 17 Surat Ijin Penelitian dari Kelurahan Telaga Murni Cikarang Barat 
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Lampiran 18 Surat Ijin Penelitian dari Kelurahan kalijaya Cikarang Barat 
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Lampiran 19 Surat Ijin Penelitian dari Kelurahan Sukadanau 
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Lampiran 20 Lembar Konsultasi Tesis 

 

 
 
 

Nama Mahasiswa : Istiqomah 

NPM : 2019980011 

Judul Tesis : Pengaruh Diabetes Self Management Education 

(DSME) Terhadap Nilai  

Glukosa Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus 

Tipe 2 Di Puskesmas  

Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi. 

Pembimbing               : Dr.Tria Astika Endah P.,SKM., MKM 

 

No Hari dan 

tanggal 

Metode (Tatap 

muka, Email, 

Paper, On Line) 

Materi 

Konsulta

si 

 
 

Masukan Pembimbing 

Tanda 

Tangan 

1 
Jumat, 29 

Januari 2021 

 

Diskusi Melalui 

Microsoft Teams 

Konsultasi bab 1 - Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan bab 1 

 

 

2 
Selasa, 02 

Februari 

2021 

 

Melalui email 

 

Kosultasi bab 2 

 

- Tambahan unsur intervensi 

edukasi pada pasien DM dan 

dikaitkan dengan nilai gula darah 

- Konsistensi istilah Diabetes 

Melitus Tipe 2 

- Bab 2 definisi Diabetes Melitus 

dibuat seefisien mungkin, agar 

tidak terlalu panjang, 

dicantumkan beberapa dan 

disimpulkan 

- Pada penatalaksanaan DM  di bab 

2, jelaskan 5 pilar 

penatalaksanaan DM Tipe 2.  

 

3 
Selasa, 09 

Februari 

2021 

 

Penyampaian 

melalui email 

Pengiriman 

Email bab 1 s.d 

4 ke 

pembimbing 2 

 

- Koreksi kalimat judul 

- Perbaikan kalimat pada bab 1 

- Konsistensi penyebutan Diabetes 

Melitus pada bab 1 dan 2 

 

4 
Sabtu, 13 

februari 

2021 

 

Penyampaikan 

koreksi dan 

masukan dosen 

melalui Email 

 

Revisi bab 1 s.d 

bab 4 

- Masukkan gambar desain quasi 

experiment 

- Perbaiki rumus sampel 

- Pengaturan kalimat dalam teknik 

pengambilan sampel 

- Penyususnan prosedur 

pengambilan sampel 

 

LEMBAR KONSULTASI TESIS 
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- Etika penelitian disesuaikan 

dengan di masa pandemic 

- Menyususnan kalimat analisa data 

yang lebih baik 

5 
Selasa, 23 

Februari 

2021 

 

Diskusi melalui 

google Meet 

Fiksasi bab 1 s.d 

4 oleh 

pembimbing  

ACC bab 1 s.d bab 4 oleh 

pembimbing  
 

6 
Senin, 8 

Maret 2021 

Melalui Email dan 

WhatssApp 

Pengiriman 

revisi pasca ujia 

siding proposal 

- Perlu dipetimbangkan kembali 

adanya faktor lain yang 

menentukan kadar gula darah 

setelah SDME 

- Pengukuran aktivitas perawatan 

diri pada responden 

 

7 
Rabu, 17 

Maret 2021 

Melalui 

WhatssApp 

Acc Revisi 

Pasca Ujian 

proposal, 

- Persiapan pengiriman 

permohonan kaji etik 
 

8 
Senin, 28 

Juni ‘21 

Melalui Email dan 

WhatssApp 

Konsultasi bab 5 

s.d 7 

- Perbaikan tulisan, ejaan, typo 

- Table hasil penelitian disatukan 

untuk analisis variable 

confounding 

- Alasan menggunakan uji non 

parametric 

- Implikasi disusun dengan kalimat 

yang lebih focus 

- Penambahan saran kepada pihak 

yang lebih memeiliki kewenangan 

-  

 

9 
Senin, 5 Juli 

21 

WhatssApp ACC Uji hasil 
 

10 
Selasa, 10 

Agustus’21 

Melalui email dan 

WhatssApp 

- Penambahan justifikasi penetapan sampel 

- Standar DSME yang perlu dimasukkan dalam 

kegiatan pelaksanaan 

- Penambahan variabel lain yang ikut mempengaruhi 

keberhasilan DSME 

- Analisis data terhadap variable confounding 

 

11 
Senin, 16 

Agustus’21 

Melalui 

WhatssApp 

ACC Uji Sidang Akhir 
 

12 
Rabu, 1 

september’2

021 

Melalui Email Pengiriman Perbaikan Uji akhir 
 

13 
Rabu, 7 

September 

2021 

WhatssApp ACC Perbaikan Ujia Akhir 
 



 
 

 
 

 
 

Nama Mahasiswa : Istiqomah 

NPM : 2019980011 

Judul Tesis  : Pengaruh Diabetes Self Management 

Education (DSME) Terhadap Nilai Glukosa 

Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus 

Tipe 2 Di Puskesmas Telaga Murni Cikarang 

Barat Bekasi. 

Pembimbing               : Diana Irawati., M.Kep., Ns., Sp.,Kep.MB 

 

No Hari dan 

Tanggal 

Metode (Tatap 

muka, Email, 

Paper, On Line) 

Materi 

Konsultasi 

 
 

Masukan Pembimbing 

Tanda 

Tangan 

1 
Jumat, 23 

Oktober 

2020 

 

Diskusi melalui 

media Microsoft 

Teams 

 

Konsultasi Judul 

tesis 

 

Lebih diberikan penegasan terkait 

judul tentang Alasan memilih 

judul tersebut, fenomena yang 

ditemukan dan yang terjadi 

sehingga tertarik untuk diambil 

 

2 
Rabu, 28 

Oktober 

2020 

 

Diskusi melalui 

Kontak Telpon 

dan whatsApp 

 

Konsultasi Judul 

Tesis 

 

Pembimbing menyarankan untuk 

mencari jurnal  terkait dengan 

judul. 

 

 

3 
Jumat, 06 

November 

2020 

 

Diskusi melalui 

media Microsoft 

Teams 

 

Revisi Judul dan 

ACC Judul Tesis 

 

Pembimbing sudah mengacc judul 

tesis sesuai masukan 

 

 

4 
Selasa, 12 

Januari 2021 

 

Whatapp dan 

email  

 

Konsultasi Bab 1 

 

- Sistematika paragraph 

- Gambaran pasien Diabetes 

Melitus dengan gula darah yang 

tidak terkontrol 

- Gambaran self care yang 

dilakukan pasien DM 

- Penatalaksanaan yang diperlukan 

untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

- Pertanyaan penelitian, perbaiki 

rumusan masalah, dibuat 

paragraph 

- Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan bab 1 

 

5 
Jumat, 29 

Januari 2021 

 

Diskusi Melalui 

Microsoft Teams 

Konsultasi bab 1 - Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan bab 1 
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6 
Selasa, 02 

Februari 

2021 

 

Diskusi melalui 

What app dan 

Mahasiswa 

mengirim email 

perbaikan Bab 1 

 

Revisi Bab 1 

Pengajuan bab 2 

 

- Tambahan unsur intervensi 

edukasi pada pasien DM dan 

dikaitkan dengan nilai gula darah 

- Konsistensi istilah Diabetes 

Melitus Tipe 2 

- Bab 2 definisi Diabetes Melitus 

dibuat seefisien mungkin, agar 

tidak terlalu panjang, 

dicantumkan beberapa dan 

disimpulkan 

- Pada penatalaksanaan DM  di 

bab 2, jelaskan 5 pilar 

penatalaksanaan DM Tipe 2.  

 

7 
Jumat, 6 

Februari 

2021 

 

Masukan dari 

pembimbing 

untuk bab 2 

melalui email 

 

Bimbingan bab 3 

dan 4 

 

- Kerangka teori, unsur-unsur yang 

tidak berkaitan dalam penelitian 

disesuaikan 

- ACC bab 1 dan 2 

 

8 
Selasa, 09 

Februari 

2021 

 

Penyampaikan 

melalui 

WhatssApp. 

dan email 

 

ACC bab 3 dan 4 
 

 

9 
Jumat, 5 

Maret 2021 

Bimbingan 

melalui email 

Perbaikan Pasca 

ujian proposal 

- Penentuan teknik pengambilan 

data 

- Idntifikasi kembali kriteria 

inklusi 

- Gambaran pelaksanaan 

penelitian 

 

10 
Sabtu, 20 

maret 2021 

Bimbingan 

melalui email 

Instrumen 

penelitian : Modul 

DSME 

- Perbaikan modul DSME 

 

 

12 
Jumat, 25 

Juni 2021 

Melalui 

WhatssApp 

Hasil normalitas 

data 

- Penggunaan uji non parametric, 

dikarenakan terdistribusi tidak 

normal. 

 

13 
Senin, 28 

Juni 2021 

Melalui Email Konsultasi bab 5 s.d 

bab 7 

- Pembahasan lebih diperkuat 

- Pengaturan kalimat dalam 

paragraph dan ketentuan paragraf 

 

14 
Rabu, 7 Juli 

‘21 

Melalui email dan 

WhatsApp 

ACC bab 1 s.d 7  

15 
Selasa, 10 

Agustus’21 

Melalui Email Konsultasi 

perbaikan uji hasil 

- Penambahan justifikasi 

penetapan sampel 

- Standar DSME yang perlu 

dimasukkan dalam kegiatan 

pelaksanaan 

- Penambahan variabel lain yang 

ikut mempengaruhi keberhasilan 

DSME 

 



 

 
 

- Analisa data terhadap variable 

confounding 

16 
Jumat, 13 

Agustus’21 

WhatssApp ACC Uji Sidang Akhir  

17 
Kamis, 2 

september’2

021 

Melalui Email Pengiriman Perbaikan Uji akhir 
 

18 
Rabut, 15 

September 

2021 

WhatssApp ACC Perbaikan Ujian Akhir 
 

 

 

 

 


