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Abstrak

Pendahuluan : DSME adalah proses berkelanjutan yang dilakukan guna memfasilitasi
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan pasien DM untuk melakukan perawatan diri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DSME pada pasien DM tipe 2 terhadap
kadar gula darah klien diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo
Samarinda.
Metode : Desain penelitian ini eksperimen semu dengan rancangan pre and post test
nonequivalent control group. Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita DM tipe 2 di
wilayah Kerja Puskesmas Wonorejo Samarinda dengan jumlah 32 responden, teknik
pengambilan sampelnya yaitu Simple Random Sampling. Peneliti membagi dua kelompok.
Data dianalisis dengan menggunakan Uji T Berpasangan dan Tidak Berpasangan.
Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji statistic menggunakan
Paired T-Test, pada kelompok eksperimen p = 0,000 dan p = 0,001 pada kelompok kontrol,
sedangkan nilai P pada Independent T-Test adalah 0,000 (p<α;α=0,05).
Kesimpulan : Ada pengaruh DSME terhadap kadar gula darah pasien DM tipe 2 di wilayah
kerja Puskesmas Wonorejo Samarinda. Disarankan tenaga kesehatan dapat memberikan
DSME guna mengontrol kadar gula darah pasien DM tipe 2 dan menggunakan DSME sebagai
program promosi kesehatan.

Kata kunci : diabetes melitus tipe 2, Diabetes Self-Management Education, DSME, kadar
gula darah
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Abstract

Background: DSME is an ongoing process carried out to facilitate knowledge, skills and
abilities of DM type 2 patients to carry out self-care. This study aims to determine the effect
of DSME towards diabetic patients on blood sugar levels of patients with diabetes mellitus
type 2 in the working area of Wonorejo Public Health Center, Samarinda.
Method: The design of this study was a quasi-experimental design with a pre and post test
nonequivalent control group. The population in the study were all patients with diabetes
mellitus type 2 in the working area of Wonorejo Public Health Center Samarinda with a total
of 32 respondents, by using Simple Random Sampling. The researcher divided the
respondents into two groups. Data were analyzed using paired and non-paired T tests.
Research Results: The results of this study indicate that the results of statistical tests using
the Paired T-Test, in the experimental group p = 0,000 and p = 0,001 in the control group,
while the P value on the Independent T-Test is 0,000 (p <α; α = 0 , 05).
Conclusion: There is an influence of DSME on blood sugar levels of patients with DM type 2
in the working area of Wonorejo Public Health Center, Samarinda. It is recommended that
health workers are able to provide DSME to control blood sugar levels of patients with DM
type 2 and use DSME as a health promotion program.

Keywords: Diabetes mellitus type 2, Diabetes Self-Management Education, DSME, blood
sugar levels
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PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan suatu

kondisi kronis meningkatnya kadar

glukosa dalam darah dimana tubuh tidak

dapat memproduksi insulin atau tidak

dapat menggunakan insulin secara efektif

(International Diabetes Federation, 2017).

Menurut International Diabetes

Federation (IDF) pada tahun 2017,

Indonesia menempati peringkat keenam di

dunia setelah China, India, United States,

Brazil dan Mexico, dengan prevalensi

penderita sebanyak 10,3 juta jiwa dan akan

mengalami peningkatan menjadi 16,7 juta

jiwa pada tahun 2045 diantara usia

penderita diabetes melitus 20-79 tahun.

Prevalensi diabetes melitus tertinggi

di Indonesia terdapat di Yogyakarta

(2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi

Utara (2,4%) dan di Kalimantan Timur

(2,3%). Prevelensi diabetes melitus

meningkat sesuai dengan bertambahnya

umur, namun mulai umur ≥ 65 tahun

cenderung menurun. Pada tahun 2018

penderita DM meningkat dari 6,9%

menjadi 10,9% (Riskesdas, 2013, 2018).

Data dari Dinas Kesehatan Kota

Samarinda jumlah penderita diabetes

melitus pada tahun 2017 sebanyak 1152

kasus dan pada 7 bulan pertama pada tahun

2018 sebanyak 383 kasus dengan kasus

terbanyak penderita pada usia 45-70 tahun

(Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2018).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan

yang dilakukan di Puskemas Wonorejo

Samarinda pada tanggal 18 Agustus 2018,

didapatkan hasil kunjungan penyakit

diabetes melitus di Poli Umum Puskemas

Wonorejo selama bulan Juli sebanyak 83

kasus. Kasus terjadi pada usia 20 sampai

lebih dari 70 tahun (Rekam Medik

Puskesmas Wonorejo, 2018).

Upaya pengendalian diabetes

menjadi tujuan yang sangat penting dalam

mengendalikan dampak komplikasi yang

menyebabkan beban yang sangat berat

bagi individu maupun keluarga juga

pemerintah. Edukasi merupakan awal dari

penatalaksanaan diabetes melitus untuk

mengubah perilaku pasien dan gaya hidup.

Edukasi kepada pasien diabetes melitus

tipe 2 penting dilakukan sebagai langkah

dalam pengendalian diabetes melitus

dengan tujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan pasien

sehingga pasien dapat melakukan

pengelolaan diabetes melitus secara

mandiri. dan berkelanjutan atau yang

dikenal sebagai Diabetes Self-Management

Education (DSME) (Rahmawati, Tahlil, &

Syahrul, 2016; Suzanne C. Smaltzer,

2001).

Diabetes Self-Management

Education (DSME) adalah suatu proses

berkelanjutan yang dilakukan untuk

memfasilitasi pengetahuan, ketrampilan,

dan kemampuan pasien diabetes melitus



untuk melakukan perawatan diri. Tujuan

umum dari DSME adalah mendukung

informasi dalam pengambilan keputusan,

perilaku, perawatan diri, pemecahan

masalah dan kolaborasi aktif dengan tim

kesehatan untuk memperbaiki hasil klinis,

status kesehatan dan kualitas hidup

(Powers et al., 2016).

Berdasarkan uraian data dan latar

belakang diatas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul,

“Pengaruh Diabetes Self-Management

Education (DSME) terhadap Kadar Gula

Darah Klien Diabetes Melitus Tipe 2 di

Wilayah Kerja Puskesmas Wonerejo

Samarinda”.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di

wilayah kerja Puskesmas Wonorejo

Samarinda pada 22 Februari s.d 06 April

2019.

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian

quasi experiment dengan rancangan

penelitian pre and post test nonequivalent

control group.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh penderita diabetes melitus tipe 2 di

wilayah kerja Puskesmas Wonerejo

Samarinda berjumlah 200 orang, dengan

sampel sebanyak 32 orang menggunakan

teknik simple random sampling.

Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dilakukan

dengan pengambilan gula darah sewaktu

melalui perifer menggunakan alat easy

touch set.

Analisis Data

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk

memperoleh gambaran umum

mengenai karakteristik pasien dan

memperoleh pemaparan secara

deskriptif. Variabel penelitian berupa

variable independen (pemberian

DSME) dan variable dependen (kadar

gula darah) dengan menggunakan tabel

distribusi frekuansi.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk

melihat apakah ada efek intervensi

setelah melakukan pembelian diabetes

Self Management Education (DSME)

dengan cara membandingkan kadar

gula darah sebelum dan setelah

dilakukan intervensi tersebut dengan

menggunakan uji t bepasangan. Selain

itu untuk melihat perbedaan antara

kelompok intervensi dan kelompok

kontrol dilakukan uji t tidak

berpasangan.



HASIL PENELITIAN

Analisa Univariat

Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia
Responden Diabetes Self-Management
Education di Wilayah Kerja Puskesmas

Wonorejo Samarinda

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan

presentase rata-rata umur pada kelompok 1

dan kelompok 2. Dapat diketahui bahwa

usia responden pada kelompok intervensi

rata-rata berusia 54 tahun, dan pada

kelompok kontrol rata-rata berusia 55

tahun

b. Jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,

lama menderita DM

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Berdasarkan

Karakteristik Responden Diabetes Self-
Management Education di Wilayah Kerja

Puskesmas Wonorejo Samarinda
Klasifikasi

Karakteristik
Perlakuan Kontrol
N % N %

Jenis
Kelamin

Laki – Laki
Perempuan
Total

4
12
16

25
75
100

4
12
16

25
75
100

Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT
Total

0
9
5
2
16

0
56,3
31,3
12,5
100

0
10
6
0
16

0
62,5
37,5

0
100

Pekerjaan
IRT
Swasta
Wiraswasta
Pensiunan
PNS
Tidak
bekerja
Total

6
1
6
1
0
2

16

37,5
6,3
37,5
6,3
0

12,5

100

9
3
1
1
1
1

16

56,3
18,8
6,3
6,3
6,3
6,3

100
Lama
menderita
DM

< 5 tahun
5-10 tahun
>10 tahun
Total

8
6
2
16

50
37,5
12,5
100

4
9
3
16

25
56,3
18,8
100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas,

menunjukkan bahwa karakteristik

responden sebagian besar berjenis kelamin

perempuan pada kelompok 1 dan

kelompok 2 sebesar 75%, pada kelompok

1 sebagian besar SMP yaitu sebesar 9

orang (56,3%), sedangkan pada kelompok

2 sebagian besar SMP yaitu sebesar 10

orang (62,5%), pada kelompok 1 sebagian

besar bekerja ibu rumah tangga dan

wiraswasta masing-masing sebanyak 6

orang (37,5%), sedangkan pada kelompok

2 sebagian bekerja ibu rumah tangga

sebanyak 9 orang (56,3%), lamanya

menderita DM pada kelompok 1 sebagian

besar <5 tahun sebanyak 8 orang (50%),

sedangkan pada kelompok 2 sebagian

besar dari 5-10 tahun sebanyak 9 orang

(56,3%).

Usia (Tahun) Mean Min Maks
Kelompok
Intervensi 53,87 42 65
Kontrol 55,12 45 65



c. Tingkat pengetahuan

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan

Tingkat Pengetahuan pada Kelompok
Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Tingkat

pengetahuan
Perlakuan

Sebelum Sesudah

n % N %

Rendah
Sedang
Tinggi
Total

1
9
6
16

6,3
56,3
37,5
100

0
1
15
16

0
6,3
93,8
100

Tingkat
pengetahuan

Kontrol

Sebelum Sesudah

n % N %

Rendah
Sedang
Tinggi
Total

1
10
6
16

6,3
62,5
37,5
100

1
13
2
16

6,3
81,3
12,5
100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas,

didapatkan hasil pengetahuan pasien

setelah diberikan DSME pada kelompok

intervensi terdiri 1 orang memiliki

pengetahuan sedang, 15 orang memiliki

pengetahuan tinggi. Sedangkan pada

kelompok kontrol terdiri dari 1 orang

memiliki pengetahuan rendah, 13 orang

memiliki pengetahuan sedang, 2 orang

memiliki pengetahuan tinggi.

Distribusi Variabel
a. Distribusi Responden Berdasarkan

Kadar Gula Darah Sewaktu Kelompok
Intervensi DSME

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
KadarGula Darah Sewaktu Kelompok 1

Gula Darah
Sewaktu

Mean N

Pre Test 275,81 16
Post Test 189,00 16
Selisih 86,81 100

Berdasarkan tabel 4 di atas,

menunjukkan nilai mean kadar gula darah

sewaktu sebelum dan setelah perlakuan

DSME. Dimana sebelum diberikan

intervensi rata-rata kadar gula darah pasien

DM type 2 yaitu 275,81 mg/dl, kemudian

mengalami penurunan rata-rata kadar gula

darah sewaktu setelah diberikan intervensi

DSME yaitu 189,00 mg/dl yang berarti

terjadi penurunan sebesar 86,81 mg/dl.

b. Distribusi Responden Berdasarkan
Kadar Gula Darah Sewaktu Kelompok
Kontrol

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
KadarGula Darah Sewaktu Kelompok 2

(Kontrol)
Gula Darah

Sewaktu
Mean N

Pre Test 273,13 16
Post Test 331,31 16
Selisih 58,19 100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas,

menunjukkan nilai mean kadar gula darah

sewaktu pre test dan post test pada

kelompok kontrol. Dimana rata-rata pre

test kadar gula darah pada pasien DM type

2 yaitu 273,13 mg/dl, kemudian mengalami

peningkatan rata-rata kadar gula darah

sewaktu pada saat pots test yaitu

331,31mg/dl yang berarti terjadi

peningkatan sebesar 58,19 mg/dl.

Sumber : Data Primer 2019



Analisa Bivariat

a. Uji T Berpasangan

Tabel 6
Uji Beda Rerata Sebelum dan Setelah Pada

Kelompok 1 (Intervensi DSME) dan Kelompok 2 (Kontrol)

Kadar Gula Darah
Sewaktu N Nilai Sebelum Setelah Selisih P

Kelompok 1 16 Mean 275,81 189,00 86,81 0,000
Kelompok 2 16 Mean 273,13 331,31 58,19 0,001

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan hasil paired t test diatas

didapatkan hasil bahwa pada kelompok 1,

didapatkan nilai p-value 0,000<0,05.

Berdasarkan nilai tersebut dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata

kadar gula darah sewaktu yang bermakna

sebelum dan setelah perlakuan DSME.

Pada kelompok 2, didapatkan nilai p-value

0,001<0,05. Maka, secara statistic dapat

diinterpretasikan terdapat perbedaaan

rarata kadar gula darah yang bermakna

antara sebelum dan sesudah diberikan

DSME.

b. Uji T Tidak Berpasangan
Tabel 7

Uji Beda Rerata Selisih Perubahan Kadar Gula Darah Sewaktu Intervensi
Pada Kelompok 1 (Intervensi DSME) dan Kelompok 2 (Kontrol)

Kadar Gula Darah Sewaktu N Mean P
Kelompok 1 16 189,00

0,000Kelompok 2 16 331,31
Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan hasil uji independent

t test pada tabel diatas menunjukkan

nilai signifikasi kadar gula darah pada

kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu p-

value 0,000<0,05. Maka, secara statistic

dapat diinterpretasikan terdapat

perbedaaan rarata kadar gula darah yang

bermakna pada kedua kelompok.

PEMBAHASAN

a. Kadar Gula Darah Sewaktu pada
Kelompok 1 (Kelompok Intervensi)

Pada analisa univariat didapatkan

bahwa pada kelompok 1 (Kelompok

Intervensi DSME) terdapat perubahan

pada rata-rata nilai kadar gula darah

sewaktu sebelum dan setelah intervensi

yaitu 275,81 mg/dl menjadi 189,00

mg/dl Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh intervensi DSME



pada kelompok 1 terhadap kadar gula

darah sewaktu.

Uji beda rerata sebelum dan setelah

intervensi DSME pada kelompok 1

dengan menggunakan Paired T-Test

didapatkan p-value kadar gula darah

sewaktu yaitu 0,000, hal ini

menunjukkan p-value <0,005 yang

berarti ada perbedaan rerata kadar gula

darah sewaktu yang bermakna pada

intervensi DSME.

Secara teori Diabetes Self-

Management Education merupakan

salah satu bentuk edukasi dalam

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan

perilaku pederita diabetes mellitus

dalam melakukan perawatan diri.

DSME bertujuan untuk mendukung

pengambilan keputusan, perawatan

diri, pemecahan masalah, dan

kolaborasi aktif dengan tim kesehatan,

sehingga dapat meningkatkan hasil

klinis, status kesehatan, serta kualitas

hidup (Funnell et al., 2010).

Pemberian DSME ini memberikan

banyak manfaat bagi penderita diabetes

mellitus. Pemberian DSME ini dapat

memberikan hasil baik jangka pendek,

jangka menengah, maupun jangka

panjang. Hasil dari jangka pendek

meliputi kontrol glikemik (gula darah

dan hemoglobin terglikosilasi), kontrol

fisik (kadar lipid, mikroalbuminuria,

retinopati, berat badan, luka pada kaki

serta tekanan darah), pola hidup

(kebiasaan merokok, diit, aktifitas

fisik), dan status mental (ansietas

maupun depresi). Hasil jangka

menengah meliputi peningkatan

pengetahuan, serta ketrampilan

(kontrol gula darah secara mandiri,

penggunaan obat-obatan, memecahkan

masalah), status psikologis (koping,

perilaku, dan kepercayaan diri), dan

pemanfaatan fasilitas pelayanan

kesehatan. Hasil jangka panjang

meliputi pencegahan komplikasi

mikrovaskuler (penurunan penglihatan,

nefropati,neuropati perifer),

pencegahan komplikasi makrovaskuler

(jantung coroner, vaskuler perifer,

serebrovaskuler), penurunan angka

kematian, peningkatan kualitas hidup

(Norris et al., 2002).

Hasil penelitian dilakukan oleh

Nuradhayani, Arman, & Sudirman,

(2017), menyatakan terdapat pengaruh

dalam pemberian intervensi DSME dan

pemberian leaflet diabetes mellitus

dalam menahan laju kenaikan kadar

glukosa pada penderita diabetes

mellitus tipe2, hal ini dibuktikan bahwa

jika dibandingkan dengan selisih

kenaikan kadar glukosa darah terjadi

perubahan yang signifikan

dibandingkan dengan kelompok

kontrol.



Menurut Kristanti (2016) dalam

penelitian Nuradhayani et al., (2017)

pada saat pelaksanaan DSME

berlangsung responden diberikan

pemahaman mengenai penyakitnya

sehingga responden dapat menyadari

kondisi diri dengan penyakit yang

diderita, yang kemudian diajak untuk

mengelola penyakitnya dan selanjutnya

merencanakan tindakan apa saja yang

dapat dilakukan dalam mengelola

penyakitnya. Sehingga pada akhirnya,

edukasi yang diberikan pada responden

ini membuat responden dapat

menerima penyakitnya dan lebih

bijaksana dalam menjalani penyakitnya

sehingga dapat meningkatkan kualitas

hidup serta meminimalkan terjadinya

komplikasi. Dalam mengontrol kadar

glukosa darah penderita diabetes

mellitus agar tetap stabil dan tidak

mengalami komplikasi, selain edukasi

yang telah dijelaskan, perubahan gaya

hidup juga sangat penting untuk

dilakukan seperti diit DM, menghindari

stress, dan melakukan akrtivitas fisik

yang rutin misalnya senam, jogging,

dan lainnya.

Menurut asumsi peneliti banyak

faktor yang mempengaruhi kadar gula

darah dalam penelitian ini salah

satunya adalah para penderita diabetes

mellitus mampu melakukan kontrol

penyakitnya di pelayanan kesehatan

terdekat (misalnya Puskesmas) dan

rajin meminum obat-obatan, dimana ini

merupakan salah satu bentuk

pengontrolan diri dalam mengontrol

kadar gula darah. Pada responden yang

diberikan intervensi DSME terdapat

pula perubahan perilaku yang dimana

setelah responden mengetahui tentang

penyakitnya, kemudian mereka

mengaplikasikan dari informasi yang

mereka dapat, seperti selalu

memeriksakan penyakitnya minimal

sebulan sekali ke fasilitas kesehatan,

mengatur pola makan sesuai yang

dianjurkan, melakukan aktivitas fisik

minimal 3x seminggu, serta melakukan

perawatan kaki guna mencegah

kompliksai di kemudian hari. Selain

itu, dari hasil kuesioner DSME yang

diberikan pada responden kelompok

eksperimen didapatkan peningkatan

pengetahuan sebelum dan sesudah

pemberian DSME, hal ini disebabkan

meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan responden dalam

perawatan mandiri setelah diberikan

edukasi melalui promosi kesehatan ini.

Dari pemberian edukasi ini

responden dapat merubah perilaku

dalam melakukan perawatan diri

sehari-hari sehingga dapat mengalami

perbaikan dalam mengontrol kadar

gula darah, serta mengurangi

komplikasi.



b. Kadar Gula Darah Sewaktu Pada

Kelompok 2 (Kelompok Kontrol)

Pada analisa univariat didapatkan

bahwa pada kelompok 2 (Kelompok

kontrol) terdapat perubahan

peningkatan kadar gula darah pre test

dan post test yaitu 273,13 mg/dl,

kemudian mengalami peningkatan rata-

rata kadar gula darah sewaktu pada saat

pots test yaitu 331,31mg/dl. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat

peningkatan kadar gula darah pada

kelompok yang tidak diberikan

intervensi DSME.

Uji Beda Rerata Sebelum dan

Setelah pada kelompok 2 dengan

menggunakan Paired T-Test

didapatkan p value kadar gula darah

sewaktu 0,001, hal ini menunjukkan p-

value <0,005 yang berarti ada

perbedaan rerata kadar gula darah

sewaktu pada saat pre test dan post test.

Pada kelompok kontrol intervensi

yang diberikan berupa edukasi

gambaran tentang PTM dimana yang

salah satunya termasuk diabetes

mellitus, tetapi edukasi yang diberikan

pada kelompok kontrol sendiri hanya

salah satu dari empat pilar diabetes

mellitus. Selain itu, penyuluhan yang

diberikan hanyalah satu kali dalam satu

waktu, sehingga membuat lansia tidak

dapat mengingat edukasi yang telah

diberikan secara efektif. Faktor lain

dalam pemicu meningkatnya kadar

gula darah sewaktu pada kelompok

kontrol yaitu, makanan yang tidak

terkontrol, jarangnya melakukan

aktivitas fisik, serta adanya pemicu

stress pada pasien diabetes mellitus

pada kelompok kontrol.

Menurut asumsi peneliti pada

kelompok kontrol mengalami

peningkatan rata-rata kadar gula darah

disebabkan karena pada kelompok

kontrol sebagian responden hanya

mengetahui konsep dasar diabetes

mellitus secara umum namun rata-rata

responden pada kelompok kontrol tidak

mengetahui bagaimana perawatan

mandiri yang harus dilakukan pada

penderita diabetes mellitus, seperti

perawatan kaki, pengaturan nutrisi,

jenis olahraga yang dianjurkan.

Sehingga responden pada kelompok

kontrol beresiko dalam terjadinya

komplikasi serta kualitas hidup yang

buruk.

c. Perbedaan Kadar Gula Darah

Sewaktu Pada Kelompok Intervensi

dan Kontrol

Pada selisih kadar gula darah

sewaktu pada kelompok 1 rata-rata

kadar gula darah setelah diberikan

intervensi DSME yaitu 189,00 mg/dl

lebih kecil daripada kelompok 2

sebesar 331,31 mg/dl dengan p-value



0,000<0,05. Jika dilihat dari nilai rata-

rata kadar gula darah sewaktu terlihat

bahwa kelompok 1 dengan intervensi

DSME lebih besar pengaruhnya dalam

perubahan penurunan kadar gula darah

sewaktu dibandingkan dengan

kelompok 2 dengan kontrol dan

terdapat perbedaan yang bermakna

pada kedua kelompok.

Hal ini terjadi dikarenakan pada

kelompok intervensi DSME ini

menerapkan empat pilar dari diabetes

mellitus yaitu, edukasi, pengelolaan

diit, menerapkan aktivitas fisik serta

terapi farmakologis yang dimana selalu

di observasi setiap hari. Berbeda

dengan intervensi kelompok kontrol

yang dimana hanya menerapkan berupa

edukasi gambaran diabetes mellitus

secara umumnya tanpa menerapkan

tiga pilar penatalaksanaan diabetes

mellitus lainnya serta tidak adanya

pemantauan secara khusus dalam

pengelolaan diit maupun aktivitas fisik

apa saja yang telah dilakukan, dan

adanya pemicu stress pada masing

masing individu. Sehingga pada

kelompok intervensi DSME

mengalami penurunan kadar gula darah

sewaktu dan pada kelompok kontrol

mengalami peningkatan kadar gula

darah sewaktu.

Hasil penelitian yang didapatkan

ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan Nuradhayani et al., (2017),

yang menunjukan terjadi perubahan

yang signifikan rata-rata kadar glukosa

darah responden setelah pelaksanaan

intervensi pada kedua kelompok.

Menurut Perkeni, (2015) terdapat

empat pilar penanganan utama pada

penderita diabetes mellitus tipe 2, yaitu

edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani,

dan farmakologis. Edukasi ini

memegang peranan penting dalam

penata laksanaan DM tipe 2 karena

pemberian edukasi kepada penderita

diabetes mellitus dapat merubah

perilaku pasien dalam melakukan

perawatan mandiri diabetes malitus.

Menurut asumsi peneliti pada

penelitian ini intervensi DSME lebih

banyak mengandalkan pengetahuan,

pengelolaan diit, aktivitas fisik,

perawatan kaki, manajemen stres serta

penggunaan obat-obatan.

Dibandingkan kelompok kontrol yang

hanya diberikan edukasi mengenai

penyakit tidak menular yang diberikan

oleh Puskesmas Wonorejo.

Hasil penelitian yang didapatkan

ada perbedaan yang bermakna pada

kadar gula darah sewaktu antara

kelompok yang diberikan perlakuan

DSME dan kelompok kontrol.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

terdapat perbedaan yang signifikan rata-

rata kadar gula darah sewaktu antara

kelompok intervensi dan kelompok

kontrol. Dengan p-value 0,000<0,05.

Maka, secara statistic dapat

diinterpretasikan terdapat perbedaaan

rarata kadar gula darah yang bermakna

pada kedua kelompok.

Hasil penelitian ini diharapkan

seluruh masyarakat, khususnya penderita

diabetes mellitus dapat menerapkan ilmu

yang telah diperoleh melalui perawatan

mandiri yang benar dan memberikan ilmu

tersebut kepada orang lain yang belum

mengetahuinya, sehingga diharapkan

masyarakat juga ikut serta membantu

mengurangi komplikasi yang terjadi pada

pasien akibat penyakit diabetes mellitus.

Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan

dapat melakukan penelitian dengan

membandingkan penatalaksanaan DSME

yang dilakukan 4 sesi dalam seminggu dan

3 minggu selanjutnya monitor evaluasi

dengan DSME yang dilakukan per sesi per

minggu.
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