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ABSTRAK 

ABSTRAK 

PENGARUH DIABETES SELF-MANAGEMENT EDUCATION TERHADAP 

KADAR GULA DARAH PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI 

WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOREJO SAMARINDA 

Tia Puspita
1)

, Wiyadi
2)

, Rivan Firdaus
2) 

1)
Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, Poltekkes Kaltim 

2)
Dosen Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kaltim 

Latar belakang : 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 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF DIABETES SELF-MANAGEMENT EDUCATION (DSME) 

TOWARDS THE BLOOD LEVELS OF PATIENTS WITH DIABETES 

MELITUS TYPE 2 AT THE WORKING AREA OF WONOREJO  

PUBLIC HEALTH CENTER IN SAMARINDA 

Tia Puspita
1)

, Wiyadi
2)

, Rivan Firdaus
2) 

1)
Applied Nursing Student, Health Polytechnics East Borneo 

2)
Nursing Studies, Health Polytechnics East Borneo 

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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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahaan penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat dalam 

beberapa dekade terakhir baik secara global maupun nasional. Dalam 

upaya pencegahan peningkatan penyakit tidak menular, Kementrian 

Kesehatan RI secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menjaga 

kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), serta 

pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular (Posbindu-PTM). Salah satu penyakit tidak menular yang 

ditemukan dimasyarakat yaitu diabetes mellitus (Kemenkes RI, 2014, 

2016). 

Menurut International Diabetes Federation (IDF) tahun 2017, diabetes 

melitus merupakan suatu kondisi kronis meningkatnya kadar glukosa 

dalam darah dimana tubuh tidak dapat memproduksi insulin atau tidak 

dapat menggunakan insulin secara efektif. Diabetes melitus akan menjadi 

serius dan dapat menyebabkan hiperglikemia yang akan mengakibatkan 

terjadinya komplikasi metabolik akut seperti ketoasidosis. Ketoasidosis 

dan keadaan hiperglikemi ini dalam jangka waktu yang lama akan 

mengakibatkan komplikasi kronik yaitu makrovaskuler seperti stroke dan 

kerusakan mikrovaskuler seperti, neuropati, nefropati dan retinopati 

(Suzanne C. Smaltzer, 2001).  
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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 

(International Diabetes Federation, 2017). 

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 
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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). 

Pendekatan pendidikan kesehatan dengan metode DSME tidak hanya 

sekedar menggunakan metode penyuluhan baik secara langsung maupun 

tidak langsung namun telah berkembang dengan mendorong partisipasi 

dan kerjasama diabetesi dan keluarganya. Peranan keluarga sangatlah 

penting dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan (Rahmawati et al., 

2016). 
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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”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perubahan 

kadar gula darah klien diabetes setelah dilakukan Diabetes Self-

Management Education (DSME) pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

wilayah kerja Puskesmas Wonorejo Samarinda?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh Diabetes Self-Management Education 

(DSME) terhadap kadar gula darah pasien diabetes melitus tipe 2 di 

wilayah kerja Puskesmas Wonerejo Samarinda. 

2. Tujuan Khusus 

a) Menganalisis karakteristik pasien diabetes melitus tipe 2 meliputi 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama menderita 

DM, tingkat pengetahuan. 

b) Menganalisis kadar gula darah pada kelompok eksperimen sebelum 

dan sesudah dilakukan Diabetes Self-Management Education 
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(DSME) pada pasien diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja 

Puskesmas Wonerejo Samarinda. 

c) Menganalisis kadar gula darah pada kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah dilakukan Diabetes Self-Management Education (DSME) 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 

Wonerejo Samarinda.  

d) Menganalisis perbedaan setelah diberikan Diabetes Self-

Management Education (DSME) pada pasien diabetes melitus tipe 

2 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di wilayah 

kerja Puskesmas Wonerejo Samarinda.   

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang 

kesehatan khususnya dibidang ilmu keperawatan dalam melakukan 

asuhan keperawatan terhadap penderita diabetes melitus tipe 2. 

2. Praktis 

a) Bagi Dinas Kesehatan Kota Samarinda  

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

terhadap program–program pencegahan dan penanganan penyakit 

diabetes melitus tipe 2. 

b) Bagi Puskesmas  
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Dapat memberikan sumbang saran atau acuan bagi Puskesmas 

dalam mencegah dan menangani penyakit diabetes melitus tipe 2. 

c) Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti dalam 

mengatasi permasalahan diabetes melitus tipe 2. 

d) Bagi Responden 

Dapat memberikan manfaat informasi, pengetahuan dan 

keterampilan dalam melakukan pengelolaan diabetes secara 

mandiri sebagai tindakan pencegahan resiko terjadinya komplikasi.  

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matrik yang memuat tentang nama 

peneliti beserta tahun, judul penelitian, metode penelitian dan hasil 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(tahun) 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. (Atak, 

Gurkan, & 

Kose, 

2008) 

The Effect of 

Education on 

Knowledge, Self 

Management 

Behaviours and 

Self Efficacy of 

Patients with 

Type 2 Diabetes  

A randomised 

single blind 

controlled study 

was designed to 

assess the effect 

of education using 

a pre and post test 

design. 

There were significant 

differences between the 

intervention and control 

groups. Improvements were 

observed in taking regular 

walks (p=0.043), 

recognising nutrients with 

high caloric content 
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The study 

population 

consisted of 

eighty patients 

with type 2 

diabetes who 

were randomly 

assigned to the 

intervention or 

control group by 

recruitment 

number. 

 

(p=0.037), recommended 

daily fat distribution 

(p=0.024), regulating 

blood glucose levels to 

avoid complications 

(p=0.002), and in diabetes 

self efficacy mean scores 

(p=0.006). 

2. (Steinsbekk, 

Rygg, 

Lisulo, Rise, 

& Fretheim, 

2012) 

Group based 

diabetes self-

management 

education 

compared to 

routine 

treatment for 

people with type 

2 diabetes 

mellitus. A 

systematic 

review with 

meta-analysis 

This was a 

systematic review 

with meta-

analysis of 

randomised 

controlled trials 

(RCT's) 

comparing 

groupbased 

diabetes self-

management 

education with 

routine treatment, 

waiting list 

control or no 

intervention. Only 

studies that 

assessed outcome 

measures six 

months or more 

Of all the participants 4 out 

of 10 were male, baseline 

age was 60 years, BMI 

31.6, HbA1c 8.23%, 

diabetes duration 8 years 

and 82% used medication. 

For the main clinical 

outcomes, HbA1c was 

significantly reduced at 6 

months (0.44% points; P = 

0.0006, 13 studies, 1883 

participants), 12 months 

(0.46% points; P = 0.001, 

11 studies, 1503 

participants) and 2 years 

(0.87% points; P < 

0.00001, 3 studies, 397 

participants) and fasting 

blood glucose levels were 

also significantly reduced 
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from baseline 

were included in 

this review. 

Studies which 

included adults 

diagnosed with 

type 2 diabetes. 

at 12 months (1.26 mmol/l; 

P < 0.00001, 5 studies, 690 

participants) but not at 6 

months. For the main 

lifestyle outcomes, diabetes 

knowledge was improved 

significantly at 6 months 

(SMD 0.83; P = 0.00001, 6 

studies, 768 participants), 

12 months (SMD 0.85; P < 

0.00001, 5 studies, 955 

participants) and 2 years 

(SMD 1.59; P = 0.03, 2 

studies, 355 participants) 

and self-management skills 

also improved significantly 

at 6 months (SMD 0.55; P 

= 0.01, 4 studies, 534 

participants). For the main 

psychosocial outcomes, 

there were significant 

improvement for 

empowerment/self-efficacy 

(SMD 0.28, P = 0.01, 2 

studies, 326 participants) 

after 6 months. 

3.  (Nunung, 

2016) 

Hubungan self-

management 

pasien diabetes 

mellitus tipe II 

dengan kadar 

gula darah di 

Rumah Sakit 

Penelitian ini 

bersifat deksriptif 

analitik dengan 

desain cross 

sectional. 

Pengambilan 

sampel dilakukan 

Dari hasil uji statistik 

diperoleh nilai 0,001 

(<0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada 

hubungan self management 

pasien diabetes mellitus 

tipe II dengan kadar gula 
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Kota Banda 

Aceh  

dengan cara 

Kuota Sampling. 

Instrumen 

penelitian adalah 

kuesioner, data 

dikumpulkan 

dengan cara 

wawancara dan 

observasi 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 32 orang. 

darah di Poliklinik 

Endokrin Rumah Sakit 

Umum dr. Zainoel Abidin 

Banda Aceh. 

4. (Nuradhayan

i, Arman, & 

Sudirman, 

2017) 

Pengaruh  

Diabetes Self-

Management 

Education 

(DSME) 

Terhadap kadar 

gula darah 

pasien diabetes 

type II di Balai 

besar  

Laboratorium 

Kesehatan 

Makassar 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian 

kuantitatif, 

penelitian Quasi 

Eksperimental 

(Eksperimen 

Semu) dengan 

rancangan 

Randomized 

Pretest and 

Postest Control 

Group Design 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 40 orang. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil 

uji statistik saat pre test 

didapatkan nilai p= 0.154 

(p > 0.05) yang 

menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan signifikan 

rata-rata kadar glukosa 

darah responden antara 

kelompok intervensi 

dengan kelompok kontrol. 

Sedangkan pada post test 

nilai P= 0.002 (p < 0.05) 

yang menunjukkan terjadi 

perubahan yang signifikan 

rata-rata kadar glukosa 

darah. 
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Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian yang ada, peneliti 

mengambil 4 judul penelitian terkait tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan Diabetes Self-Management Education (DSME) pada pasien 

diabetes melitus tipe 2. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan secara 

umum pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 

variabel penelitian, responden, jumlah sampel, lokasi dan waktu 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Atak (2010) tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan, perilaku menejemen diri, dan efiksasi diri pada 

pasien diabetes tipe 2 terdapat perbedaan pada responden penelitian, 

lokasi, waktu rancangan penelitian dan jumlah sampel penelitian. Pada 

penelitian Steinsbekk (2012), tentang perbandingan kelompok berbasis 

Diabetes Self-Menegement Education dengan kelompok pengobatan rutin 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 terdapat perbedaan pada jenis dan 

desain penelitian, responden penelitian, variabel penelitian, lokasi, waktu 

dan jumlah sampel penelitian. Pada penelitian Nunung (2016) tentang 

Hubungan self-management pasien diabetes melitus tipe II dengan kadar 

gula darah memiliki perbedaan pada desain penelitian, responden 

penelitian, variabel penelitian, lokasi, waktu dan jumlah sampel penelitian. 

Dan pada penelitian. Nurdhayani (2017) pengaruh  Diabetes Self-

Management Education (DSME) terhadap kadar gula darah pasien 

diabetes tipe II terdapat perbedaan pada responden penelitian, lokasi, 

waktu dan jumlah sampel penelitian. 
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Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu 

kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi 

etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah untuk kritisi yang bersifat 

kontruktif (membangun). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Diabetes Melitus tipe 2 

Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan suatu kondisi dimana 

terjadi gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin. Diabetes mellitus 

dikarakteristikan dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah, 

peningkatan kadar glukosa darah biasanya disebabkan karena penurunan 

atau tidak adanya produksi insulin dalam pancreas yang mengontrol 

kadar gula darah melalui pengaturan dan penyimpanan glukosa. Kriteria 

DM apabila kadar glukosa darah puasa >126 mg/dl atau glukosa darah 2 

jam setelah puasa >200 mg/dl (Nuradhayani et al., 2017). 

Gejala diabetes seringkali tidak disadari oleh penderita diabetes, 

gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup polyuria, 

polidipsia, polifagia, keletihan, kesemutan, ganguan penglihatan, gatal 

pada kulit, serta kulit menjadi kering dan bila menjadi luka akan lama 

proses penyembuhannya (Wijaya & Putri, 2013) 

Diabetes mellitus akan menjadi serius dan dapat menyebabkan 

kondisi kronik yang membahayakan apabila tidak segera diobati. 

Hiperglikemia akan mengakibatkan terjadinya komplikasi metabolik 

akut seperti Ketoasidosis Diabetik (KAD) dan keadaan hiperglikemi ini 

dalam jangka waktu yang lama berkontribusi terhadap komplikasi kronik 

12 
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pada kardiovaskuler, ginjal, penyakit mata dan komplikasi neuropatik. 

Diabetes melitus juga berhubungan dengan peningkatan kejadian 

makrovaskuler seperti stroke. Penderita diabetes akan beresiko 

mengalami kerusakan mikrovaskuler seperti, neuropati, nefropati dan 

retinopati (Suzanne C. Smaltzer, 2001). 

Guna mencegah terjadinya komplikasi pada DM tipe 2, maka 

diperlukan perawatan yang kompleks serta berkelanjutan, yang 

mencakup pendidikan kesehatan (edukasi), diet yang sehat (perencanaan 

makanan), latihan fisik (exercise), serta terapi faramokologi 

(Misnadiarly, 2006). 

Penatalaksanaan DM tipe 2 dimulai dari pendidikan kesehatan 

yang merupakan salah satu peranan penting untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan pasien sehingga pasien memiliki perilaku 

preventif dalam gaya hidup sehingga dapat mengindari dari komplikasi 

DM tipe 2 (Suzanne C. Smaltzer, 2001). Salah satu bentuk pendidikan 

kesehatan yang dapat diberikan pada pasien DM tipe 2 adalah Diabetes 

Self Management Education (DSME). 

2. Kadar Gula Darah 

Kriteria diagnostik yang direkomendasikan (American Diabetes 

Association, 2018) adalah sebagai berikut: 

a. Menifestasi hiperglikemia (polyuria, polidipsia, dan penurunan berat 

badan yang tidak dapat dijelaskan) dan konsentrasi glukosa plasma 

(plasma glucose, PG) kasual >200 mg/dL (11,1 mmol/L). Kasual 
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diartikan sebagai sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan waktu 

makan terakhir. 

b. Glukosa plasma puasa (fasting plasma glucose,FPG). >126 mg/dL 

(7,0 mmol/L). Puasa didefinisikan sebagai tidak ada asupan kalori 

selama 8 jam. 

c. PG dua jam >200 mg/dL (11,1 mmol/L) selama pemeriksaan 

toleransi glukosa oral (oral glucose tolerance test). Pemeriksaan ini 

harus dilakukan dengan muatan glukosa yang isinya setara dengan 

75 glukosa anhidrosa yang dilarutkan dalam air. 

 Ketika menggunakan kriteria ini, kadar berikut digunakan untuk 

FPG: 

1) Glukosa puasa normal = 100 mg/dL (6,1 mmol/L) 

2) Glukosa puasa terganggu (impaired fasting glucose ) = >100 (6,1 

mmol/L) dan <126 mg/dL (7,0 mmol/L) 

3) Diagnosis DM = >126 mg/dL (7,0 mmol/L)  

Ketika menggunakan kriteria ini, kadar berikut yang digunakan 

untuk OGTT: 

4) Toleransi glukosa normal = PG 2 jam: <140 mg/dL (7,8 mmol/L) 

5) Toleransi glukosa terganggu (Impaired glucose tolerance) = PG 

2 jam :≥140 (7,8 mmol/L) dan <200mg/dL (11,1 mmol/L) 

6) Diagnosis DM = PG 2 jam: ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L) 
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Tabel 2.1 

Daftar Ukuran Kadar Glukosa Darah 

Kadar 

Glukosa 

Darah 

 Bukan DM 
Belum pasti 

DM 
DM 

Sewaktu 

Plasma Vena < 100 md/dL 
100-199 

mg/dL 
>200 mg/dL 

Darah Kapiler <90 mg/dL 
99-199 

mg/dL 
>200 mg/dL 

Puasa 
Plasma vena <100 mg/dL 

100-125 

mg/dL 
>126 mg/dL 

Darah Kapiler <90 mg/dL 90-99 mg/dL >100 mg/dL 

Sumber: (Perkeni, 2015) 

 

3. Diabetes Self Management Education (DSME)  

a. Pengertian 

Diabetes Self Management Education (DSME) suatu proses 

berkelanjutan dalam memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk perawatan diri diabetes (Funnell 

et al., 2010). (DSME) merupakan upaya yang dapat dilakukan 

perawat untuk memberikan edukasi secara berkelanjutan bagi klien 

DM (Dian, 2017). 

b. Tujuan 

Tujuan umum dari Diabetes Self-Management Education 

(DSME) adalah mendukung informasi dalam pengambilan 

keputusan, perilaku, perawatan diri, pemecahan masalah dan 

kolaborasi aktif dengan tim kesehatan untuk memperbaiki hasil 
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klinis, status kesehatan dan kualitas hidup (Powers et al., 2016). 

Menurut (Norris et al., 2002a). Tujuan dari DSME adalah 

mengoptimalkan kontrol metabolik dan kualitas hidup dalam upaya 

pencegahan komplikasi akut dan kronis, serta mengurangi biaya 

perawatan klinis. Menurut (Sutandi, 2012), tujuan utama DSME ialah 

adanya peningkatan kualitas hidup, pengendalian metabolisme yang 

baik serta mencegah terjadinya komplikasi, sehingga penyakit 

diabetes sangat penting dimengerti dan dipahami oleh pasien dan 

keluarga. Sehingga pengendalian diabetes ini akan lebih efektif 

apabila diprioritaskan pada pencegahan dini melalui upaya 

perawatan mandiri pasien dan keluarga dengan upaya promotif dan 

preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.  

c. Prinsip 

Prinsip dari DSME adalah pendidikan diabetes efektif untuk 

meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup, setidaknya dalam 

jangka pendek. DSME telah berkembang dari model pengajaran 

primer menjadi lebih teoritis yang berdasarkan pada model 

pemberdayaan pasien, tidak ada program edukasi yang terbaik 

namun program edukasi yang menggabungkan antara strategi 

perilaku dan psikososial terbukti dapat memparbaiki hasil klinis, 

dukungan berkelanjutan merupakan aspek yang sangat penting untuk 

mempertahankan kemajuan yang diperoleh pasien selama program 
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DSME dan penetapan tujuan perilaku adalah strategi efektif dalam 

mendukung selfcare behavior (Funnell et al., 2010). 

d. Standar 

Dalam pelaksanaan DSME terdiri dari 10 standar yang terbagi 

menjadi 3 domain (Beck et al., 2017; Funnell et al., 2010; Steinsbekk 

et al., 2012) yaitu: 

(1) Sruktur 

(a) Standar 1 (internal structure): 

DSME terdiri dari struktur organisasi, misi dan tujuan 

serta menjadi DSME bagian dari perawatan pada pasien 

diabetes. Pentingnya tujuan, sasaran, hubungan dan peran 

serta manajerial akan meningkatkan pendidikan yang 

berkualitas untuk diabetes self management yang efektif.  

(b) Standar 2 (external input) : 

Kesatuan DSME harus menunjuk pada suatu tim dalam 

mempromosikan kualitas DSME. Tim tersebut terdiri dari 

berbagai masyarakat, termasuk individu dengan diabetes, 

tenaga kesehatan, komunitas dan pembuat kebijakan.  

(c) Standar 3 (Access)  

Kesatuan DSME akan mengidentifikasi pendidikan 

kesehatan dengan menentukan siapa yang memberikan 

pelayanan, bagaimana cara terbaik untuk memberikan 

pendidikan diabetes, dan sumber daya yang dapat 
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memberikan dukungan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidep penderita DM.  

(d) Standar 4 (Program coordination): 

Koordinator DSME akan ditunjuk untuk memastikan 

pelaksanaan standar dan mengawasi jalannya layanan DSME. 

Koordinator akan bertanggung jawab untuk semua komponen 

DSME, termasuk praktik berbasis bukti, desain layanan, 

evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.  

(2) Sruktur  

(a) Standar 5 (Instructional Staff): 

DSME dapat dilakukan oleh satu atau lebih tenaga 

kesehatan. Edukator DSME merupakan seorang yang 

profesional yang telah memiliki sertifikasi dalam perawatan 

dan pendidikan diabetes. Edukator DSME mempersiapkan 

materi yang akan disampaikan secara berkelanjutan. 

(b) Standar 6 (Curriculum):  

Dalam penyusunan kurkulum harus menggambarkan 

adanya fakta DM, petunjuk praktek, dengan kriteria untuk 

hasil evaluasi, akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk 

penyediaan DSME. Kebutuhan pasien pre-DM dan DM akan 

menentukan elemen kurikulum apa saja yang diperlukan.  
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(c) Standar 7 (Individualization):  

Kolaborasi antara individu baik pre-DM maupun DM 

dengan edukator dalam melakukan pengkajian individual dan 

perencanaan edukasi untuk menentukan pendekatan dalam 

pelaksanaan DSME dan strategi dalam mendukung 

menejemen pasien. Pengkajian, perencanaan edukasi, dan 

intervensi akan didokumentasikan pada dokumen DSME.  

(d) Standar 8 (Ongoing support):  

Dalam mendukung DSME dilakukan perencanaan follow-

up dengan kolaborasi antara pasien dan edukator. Hasil 

follow-up akan diinformasikan terhadap pihak yang terkait 

dalam DSME.  

(3) Hasil 

(a) Standar 9 (Patient progress): 

Keefektifan dari DSME dilihat dari bagaimana capaian 

pengelolaan diri pasien diabetes. Keberhasilan DSME dilihat 

dari tujuh faktor penting yaitu aktivitas fisik, sehat makan, 

minum obat, pemantauan glukosa darah, diabetes diri 

perawatan terkait pemecahan masalah, mengurangi risiko 

akut dan komplikasi kronis, serta psikososial aspek hidup 

dengan diabetes. Edukator DSME akan mengevaluasi 

efektivitas dari intervensi pendidikan menggunakan teknik 

pengukuran yang tepat.  
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(b) Standar 10 (Quality improvement): 

Koordinator DSME akan mengukur dampak dan 

efektivitas dari DSME dalam melakukan perbaikan DSME 

dengan menggunakan perencanaan perbaikan kualitas DSME 

secara berkelanjutan.  

e. Pelaksanaan 

DSME dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok, baik 

di klinik ataupun komunitas (Norris et al., 2002a). Pelaksanaan 

DSME dilakukan sebanyak 4 sesi dengan durasi waktu antar 1-2 jam 

(Central Dupage Hospital, 2011), yaitu: 

(1) Sesi 1: membahas pengetahuan dasar tentang DM (definisi, 

etiologi, menifestasi klinis, pencegahan, pengobatan, 

komplikasi). 

(2) Sesi 2: membahas pengaturan nutrisi/diet dan aktivitas/latihan 

fisik yang dapat dilakukan. 

(3) Sesi 3: membahas perawatan kaki dan monitoring yang perlu 

dilakukan. 

(4) Sesi 4: membahas manejemen stress dan dukungan psikososial, 

dan akses pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.  

f. Keterlibatan keluarga  

Kehadiran anggota keluarga menunjukan peranan penting bagi 

penderita diabetes dalam mengahadapi penyakitnya (Jones et al., 

2008). Keterlibatan responden maupun keluarga dalam proses 
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pemberdayaan penderita sangat diperlukan untuk kesuksesan 

program pemberdayaan dan kemandirian penderita dalam mengelola 

penyakitnya sehingga dapat mencegah komplikasi akut maupun 

kronis yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup penderita 

DM tipe 2. Dukungan keluarga juga semakin memperkuat perubahan 

kualitas hidup penderita. Keterlibatan keluarga dalam pendampingan, 

pemberi masukan dan pengingat penderita agar patuh terhadap 

pengelolaan diabetes merupakan contoh dukungan positif yang 

diberikan keluarga pada penderita (Eva, Ridlwan, & Made, 2014).  
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B. Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka disusun kerangka teori sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2: Bagan kerangka teori 

Perubahan 

Kadar Gula 

Darah 

DSME: 

 Konsep DM tipe 2 

 Manajemen nutrisi 

 Latihan fisik yang dapat 

dilakukan 

 Perawatan kaki dan 

monitoring 

 Strategi mengatasi masalah 

psikososial 

 Akses fasilitas pelayanan 

Faktor yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Penkes : 

1. Penyuluh 

2. Sasaran 

3. Proses dalam Pemberian 

Pendidikan Kesehatan 

Diet yang Sehat 

Edukasi 

Aktifitas Fisik 

Terapi Farmakologi 

Mendukung: 

1. Pengambilan keputusan 

2. Perawatan diri 

3. Pemecahan masalah  

Pasien DM tipe 2 

Empat Pilar Manajemen DM tipe 2 

1. Dukungan Keluarga 

2. Tenaga Kesehatan 
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C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep meggambarkan variabel independen yaitu Diabetes 

Self-Management Education (DSME), variabel dependen yaitu kadar gula 

darah pada pasien DM tipe II, dan variabel Counfounding yang dikontrol 

yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, terapi medis, lamanya 

menderita penyakit DM dan riwayat penyakit penyerta. Melalui kerangka 

konsep ini diharapkan pembaca dengan mudah memahami apa yang menjadi 

fokus utama penelitian, variabel – variabel yang diteliti dan luaran dari 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Bagan Kerangka Konsep 

 Keterangan: 

 

  = Diteliti 

 

 

  = Tidak diteliti 

 

 

Variabel Independen 

Diabetes Self-Management 

Education (DSME) 

Variabel Dependen 

kadar gula darah  

Variabel Counfounding 

- Tingkat pendidikan 

- Lamanya menderita penyakit DM,  

- Pola makan 

- Stress 
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D. Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar 

variabel yang merupakan jawaban peneliti tentang kemungkinan hasil 

penelitian (Kelana, 2011). Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

Ha : 

Ada pengaruh bermakna Diabetes Self-Management Education 

(DSME) pada pasien dan keluarga penderita diabetes terhadap kadar gula 

darah pasien diabetes melitus tipe 2. 

H0 : 

Tidak ada pengaruh bermakna Diabetes Self-Management Education 

(DSME) pada pasien dan keluarga penderita diabetes terhadap kadar gula 

darah pasien diabetes melitus tipe 2.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

quasi experiment dengan rancangan penelitian pre and post test 

nonequivalent control group. Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan 

intervensi pada dua kelompok perlakuan yang berbeda. Efektifitas perlakuan 

dinilai dengan cara membandingkan nilai pre test dan post test. Pada 

penelitian ini, responden penelitian dibagi menjadi 2 kelompok dan dilakukan 

randomisasi. Dimana kelompok 1 adalah kelompok perlakuan, sedangkan 

kelompok 2 adalah kelompok kontrol sebagai pembanding (Dharma, 2011). 

  

  

   

 

 

Bagan, 3.1 Bagan Jalannya Penelitian 

Keterangan:  

R : Randomized 

R1 : Responden kelompok kontrol 

R2 : Responden kelompok perlakuan 

01 : Pre test pada kedua kelompok sebelum perlakuan 

R 
X0 02 O1 

O1 02 

R1 

R2 X1 X2 X3 X4 

Hari Ke- 1 8 15 22 29 36 0 
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02 : Post test pada kedua kelompok setelah perlakuan 

X0 : Pemberian penyuluhan program Puskesmas 

X1 : Intervensi DSME  

X2 : Intervensi DSME (Review)  

X3 : Intervensi DSME (MONEV) 

X4 : Intervensi DSME (MONEV) 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah unit yang terdiri dari objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti yang dimana nantinya penelitian akan diterapkan. Idealnya 

penelitian dilakukan pada populasi, karena dapat melihat gambaran 

seluruh populasi sebagai unit dimana hasil penelitian akan diterapkan 

(Dharma, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita 

diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Wonerejo Samarinda 

berjumlah 200 orang. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sekelompok individu yang merupakan bagian dari 

populasi yang dimana peneliti melakukan penelitian pada unit ini 

(Dharma, 2011). Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang 

diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi telah menandatangani 

informed consent. 
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Penelitian ini termasuk penelitian uji beda 2 mean dengan 

komparatif sehingga rumus yang digunakan untuk menentukan besar 

sampel sebagai berikut (Dharma, 2011) 

n = 2𝜎2(𝑍1− 𝛼 / 2 +  𝑍1− 𝛽 )2(𝜇1 − 𝜇2)2  

n : Jumlah sampel perlakuan yang mendapat DSME maupun 

kelompok kontrol 𝑍1− 𝛼 / 2   : Derajat tingkat kemaknaan untuk 95% adalah 𝑍𝛼 = 1,960 𝑍1− 𝛽  : Kekuatan uji dari penelitian yakni 80% adalah 𝑍𝛽 = 0,842 𝜇1 : Nilai mean kelompok kontrol yang di dapat dari penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian (Nuradhayani et al., 2017) 

dengan judul “pengaruh diabetes self management 

education terhadap kadar gula darah pasien diabetes type 

II” yakni 303,95 𝜇2 : Nilai mean kelompok uji coba yang di dapat dari peneliti 

sebelumnya yaitu penelitian (Nuradhayani et al., 2017) 

dengan judul “pengaruh diabetes self management 

education terhadap kadar gula darah pasien diabetes type 

II” yakni 237,15 𝜎2 : Estimasi varian kedua kelompok dari penelitian 

sebelumnya yang telah dihitung yaitu 4.075,10 

Parameter yang berasal dari kepustakaan adalah 𝜇1 dan 𝜇2, 

sedangkan yang ditetapkan peneliti yaitu 𝑍1− 𝛼 / 2  dan 𝑍1− 𝛽  dan 𝜎2  
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Adapun besar sampelnya yaitu: n = 2 𝑥 4.075,10 (1,960+0,842)2(303,95−237,15 )2   

n = 
2 𝑥 4.075,10 (2,802)2(6 6,8)2  

n = 
8.150,20 (7,851)4.462,24  

n = 
63.987,224.462,24  

n = 14,33 ≈ 14 orang 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koreksi atau 

penambahan jumlah sampel berdasarkan prediksi sampel drop out dari 

penelitian. Adapun perhitungan yang digunakan adalah:  n′ = 𝑛1 − 𝑓 

dimana :  

n’ : Besar sampel setelah dikoreksi 

n : Jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya : 14 

f : Prediksi persentase sampel drop out : 15% = 0,15 n′ = 𝑛1 − 𝑓 

n′ = 141 − 0,15 

n′ = 140,85 

n′ = 16,47 = 16 orang 
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Jadi jumlah sampel keseluruhan setelah dikoreksio yaitu 16 orang 

tiap kelompok, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 32 

orang. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah probability sampling dengan metode simple random sampling, 

yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara acak sederhana 

(Dharma, 2011).  

Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang harus dimiliki oleh individu 

dalam populasi untuk dapat dijadikan sampel dalam penelitian (Dharma, 

2011). Adapun kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Bersedia menjadi responden 

b. Pasien yang telah didiagnosa menderita diabetes melitus tipe 2 

c. Pasien berusia dari 40-65 tahun. 

d. Pasien menempuh pendidikan minimal SMP. 

e. Pasien mampu melakukan aktivitas mandiri. 

Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi dalah kriteria yang tidak boleh ada atau tidak 

boleh dimiliki sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Dharma, 

2011). Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: 

a. Pasien yang tidak bersedia menjadi responden penelitian. 

b. Pasien atau keluarga yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau 

kognitif yang dapat mengganggu penelitian (buta, tuli, cacat mental). 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo 

Samarinda pada 22 Februari s.d 06 April 2019. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik (Sugiyono, 

2014). Definisi operasional dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini. 

 

Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 
Hasil Ukur Alat Ukur Skala 

1. Variabel 

Independen 

Diabetes Self 

Management 

Education 

(DSME) 

DSME 

pengelolaan DM 

tipe 2 secara 

mandiri yang 

dilakukan 

sebanyak 4 sesi 

dalam waktu 1 

bulan dengan 

durasi 1-2 jam 

untuk tiap 

sesinya. Sesi 1 

membahas konsep 

dasar DM. Sesi 2 

 Kuaisioner,  

SOP dan SAP 

Diabetes Self 

Management 

Education 

(DSME) 
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membahas nutisi 

dan aktivitas yang 

dapat dilakukan. 

Sesi 3 membahas 

perawatan kaki 

dan monitoring 

yang perlu 

dilakukan. Sesi 4 

membahas 

menejemen stress 

dan dukungan 

psikososial, dan 

akses pasien 

terhadap fasilitas 

pelayanan 

kesehatan. 

2. Variabel 

Dependen 

Kadar Gula 

Darah 

Mengukur kadar 

gula darah 

sewaktu melalui 

pembuluh darah 

vena untuk 

mengetahui 

apakah kadar gula 

darah dalam 

tubuh rendah, 

normal atau tinggi 

yang dilakukan 

pada sebelum dan 

sesudah 

intervensi. 

Mean 

SD 

Nilai p value 

Easy Touch  Rasio 
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E. Instrument Penelitian 

1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP dan 

SAP Diabetes Self Management Education (DSME),modul, kuesioner, 

lembar observasi, laptop, leaflet, set easy touch. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggambarkan ketepatan pengukuran suatu 

instrumen, artinya suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian juga 

harus reliabilitas. Reliabilitas yaitu tingkat konsistensi dari suatu 

pengukuran (Dharma, 2011). Uji validitas dilaksanakan dengan 

menggunakan software statistic computer dengan rumus korelasi bivariat. 

Item angket dalam uji validitas dikatakan valid jika rhitung > rtabel pada nilai 

signifikasi 5%. Sebaliknya, item dikatakan tidak  valid jika rhitung < rtabel 

pada nilai signifikasi 5%. 

Uji validitas dan realibilitas pada kuesioner DSME telah dilakukan 

pada tanggal 18-21 Desember 2018 di Puskesmas Air Putih Samarinda, 

terhadap 30 pasien DM type II. Hasil uji validitas tersebut diperoleh nilai r 

tabel = 0,349, dengan nilai r hitung terendah adalah 0,373 dan r hitung 

tertinggi adalah 0,807.  

Hasil uji validitas menunjukan r hitung setiap item pertanyaan 

lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan semua item 

pertanyaan valid.  
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Sedangkan pada uji reliabilitas digunakan dengan menggunakan 

rumus alpha dan cronbach alpha. Uji signifikan dilakukan pada taraf a = 

0,05. Instrument dapat dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha lebih 

besar dari nilai r tabel = 0,349.  

Berdasarkan nilai koefisien relibialitas dapat disimpulkan bahwa 

semua kuesioner dalam penelitian ini reliable atau konsisten, sehingga 

dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian DSME. 

Pada pemeriksaan kadar gula darah untuk mengukur adalah dengan 

menggunakan alat cek gula darah easy touch. Easy touch adalah alat untuk 

mengukur kadar gula darah yang sudah ter standarisasi nasional. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan survei pendahuluan di Puskesmas Wonorejo Samarinda 

untuk mengetahui jumlah pasien penderita diabetes melitus di 

Puskesmas Wonorejo Samarinda. 

b. Melakukan uji etik penelitian keperawatan 

c. Mengurus surat izin penelitian ke kantor Program Studi D-IV 

Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Kalimantan Timur. 

d. Mengirim surat izin penelitian ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda. 

e. Meengirim surat izin penelitian ke Puskesmas Wonorejo Samarinda 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan responden 

yang sesuai dengan kriteria inkluasi di Puskesmas Wonorejo Samarinda. 

Kemudian peniliti mengajukan ijin dan kesepakatan kepada responden 

untuk menjadi sampel dan menandatangani lembar persetujuan menjadi 

responden (informed concent) bagi responden yang bersedia untuk 

menjadi sampel penelitian. Responden akan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Responden pada kedua 

kelompok akan diberikan lembar kuesioner terlebih dahulu untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan pasien terhadap diabetes serta mengukur 

kadar gula darah pasien. Pada kelompok kontrol, responden diberikan 

lembar kuesioner pengetahuan tentang DSME serta mengukur kadar gula 

darah pasien, dilanjutkan penyuluhan yang merupakan pogram bulanan 

dari Puskesmas Wonorejo, setelah itu pasien diberikan lembaran kuesioner 

dan serta mengukur kadar gula darah pasien. Pada kelompok intervensi, 

peneliti memberikan lembar kuesioner pengetahuan tentang DSME di awal 

penelitian serta mengukur kadar gula darah pasien, kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian materi DSME sebanyak 4 sesi dalam waktu 1 minggu 

dengan monitoring evaluasi selama sebulan, dan di akhir monitoring 

evaluasi dilanjutkan dengan memberikan lembar kuesioner kembali 

pengetahuan pasien tentang DSME dan dilakukan pemeriksaan kadar gula 

darah.  
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3. Tahap Akhir 

Data yang telah terkumpul diolah dengan software statistik 

melaluli beberapa tahap. Menurut (Notoatmodjo, 2010) pengolahan data 

dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu :  

a. Editing : pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan isian formulir 

atau lembar observasi yaitu melakukan pengecekan nama, usia, 

alamat, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

b. Coding : pada tahap ini peneliti merubah data berbentuk huruf 

menjadi angka/bilangan.  

c. Processing : pada tahap ini peneliti mengentri data yang sudah 

dilakukan pengkodean ke komputer, dan dimasukan dalam master 

tabel. 

d. Cleaning : pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali data 

yang sudah dientry pada master tabel apakah ada kesalahan atau tidak. 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini semua data hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan program software statistic pada komputer. Analisis data 

dilakukan secara sistematik antara lain. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Shapiro Wilk, dikarenakan jumlah data yang akan diuji <50 sampel, dan 

didapatkan nilai p-value > 0,05 maka data terdistribusi normal. 
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2. Uji Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel penelitian untuk 

melihat distribusi frekuensi. Dimana data usia, jenis kelamin, dan 

pendidikan disajikan dalam bentuk tabel/grafik. 

P=  
𝑓𝑛x 100% 

Keterangan :  

P: Proporsi  

f: Frekuensi kategori  

n: jumlah sampel 

Sedangkan data kadar gula darah disajikan dalam bentuk mean jika 

data terdistribusi normal, jika data tidak terdistribusi normal maka data 

disajikan dalam bentuk nilai median dan modus dengan rumus tendensi 

sentral, yaitu: 

1. Mean : 

 

Keterangan: 

∑  : Sigma = lambang penjumlahan semua gugus data 

pengamatan 

n : Banyaknya data 

 : Nilai rata-rata sampel 

2. Median : 
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Keterangan : 

Mdn  : Median 

Bbn :  Batas bawah nyata dari interval yang mengandung 

median 

n  :  Jumlah subyek 

Cfb :  Kumilatif frekuensi dari bawah di bawah interval 

yang mengandung median 

fd :  Frekuensi di dalam interval yang mengandung 

median 

I :  Banyaknya nilai dalam tiap interval 

3. Modus : 

Modus adalah angka di data yang paling banyak muncul. 

 

3. Uji Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan adalah dengan menggunakan uji beda 

mean 2 kelompok. Uji beda mean 2 kelompok terdiri dari: Paired t-test  

dan Independen t-test .  

Uji Paired t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan gula darah 

pada kelompok kontrol dari observasi awal dan observasi akhir serta 

perbedaan gula darah pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah 

pemberian DSME dengan Ha diterima jika p < 0,05. 

Rumus Paired t-test yaitu: 
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Keterangan: 

di = selisih nilai sesudah dan sebelum (post - pre) 

N = banyak sampel 

Jika data tidak terdistribusi normal maka uji alternative yang 

digunakan adalah uji Wilcoxon test. 

Rumus Wilcoxon test yaitu: 

Keterangan: 

N : banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan berbeda 

T : jumlah ranking dari nilai selisih yang negative (apabila 

banyaknya selisih yang positif lebih banyak dari 

banyaknya selisih negatif) 

= jumlah ranking dari nilai selisih yang positif (apabila 

banyaknya selisih yang negatif > banyaknya selisih yang 

positif) 

Sedangkan untuk uji Independent t-test digunakan untuk mengetahui 

perbedaan pengontrolan kadar gula darah sebelum dilakukan DSME 

pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dan perbedaan 

pengontrolan kadar gula darah sesudah dilakukan DSME pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi dengan Ha diterima jika p < 0.05. 

 

https://exponensial.files.wordpress.com/2010/05/rumus1.jpg
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Rumus Independen t-test yaitu:  

Keterangan 

X1 : Rata – rata sampel 1 

Χ2 : Rata – rata sampel 2 

S1
2
 : Varian sampel 1 

S1
2
 : varian sampel 2 

N  : Jumlah sampel 

Jika data tidak terdistribusi normal maka uji alternative yang 

digunakan adalah uji Mann Withney Test. 

Rumus Mann Withney Test yaitu:  

Dengan menentukan nilai U: 

 

Keterangan: 

U1 = Statistik uji U1 

U2 = Statistik uji U2 

R1 = jumlah rank sampel 1 

R2 = jumlah rank sampel 2 
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n1 = banyaknya anggota sampel 1 

n2 = banyaknya anggota sampel 2 

Setelah mendapatkan nilai statistik uji U1 dan U2. kemudian 

mengambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel mann whitney. 

Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar 

menggunakan statistik uji z karena jumlah sampel yang besar yaitu > 20 

setiap sampel. Berikut rumus yang digunakan: 

 

 

Rumus diatas digunakan apabila ada rangking yang berbeda. 

Sedangkan untuk ada rangking yang sama menggunakan rumus seperti 

berikut. 

 

 

 

 

Daerah kritis: 

H0 ditolak jika nilai absolute dari Z hitung diatas > nilai Z 2/α. 
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H. Etika Penelitian 

 Saat melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan ethical clearance di 

Poltekkes Kaltim dan dinyatakan telah lulus uji etik. Selanjutnya mengajukan 

permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini Kepala 

Puskesmas Wonorejo Samarinda. 

 Ketika mendapat persetujuan, peneliti melakukan penelitian dengan 

menerapkan tiga prinsip etik umum (Dahlan, 2010) : 

1. Menghormati Harkat dan Martabat Manusia 

Pada prinsip ini penelitian harus dilaksanankan dengan menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia. Subjek memiliki hak asasi dan 

kebebasan untuk menentukan pilihan ikut atau menolak penelitian 

(autonomy). Tidak boleh ada paksaan atau penekanan tertentu agar subjek 

bersedia ikut dalam penelitian 

2. Menghormati Privasi dan Kerahasiaan Subjek 

Pada prinsip ini manusia sebagai subjek penelitian memiliki privasi 

dan hak asasi untuk mendapatkan kerahasiaan informasi. 

3. Menghormati Keadilan dan Inklusivitas 

Pada prinsip ini keterbukaan dalam penelitian mengandung makna 

bahwa penelitian dilakukan secara jujur, tepat, cermat, hati-hati dan 

dilakukan secara professional. Sedangkan prinsip keadilan mengandung 

makna bahwa penelitian memberikan keuntungan dan beban secara merata 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan subjek. 

 



39 

 

4. Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian yang ditimbulkan 

Pada prinsip ini mengandung bahwa setiap penelitian harus 

mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian 

dan populasi dimana hasil penelitian diterapkan. 
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I. Alur Penelitian 

Alur penelitian berisi tentang perjalanan penelitian sehingga 

mempermudah pembaca yang dapat dilihat dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Alur Penelitian

Memilih 

sampel dengan 

mempertimba

ngkan kriteria 

inklusi dan 

eksklusi 

Sampel 

Informed Consent 

Setuju Tidak Setuju 

Stop Pre Test 

Kelompok Perlakuan 

DSME 

Post Test 

Analisa Data 

Ujian Proposal 

Mengurus surat ijin penelitian di 

PuskesmasWonorejo Samarinda 
Melakukan Penelitian 

Ethical Clearance 

Pelaporan 

Kelompok Kontrol 

Penyuluhan 

DSME 4 

Sesi 

Mgg. 1 

Review 

DSME  

Mgg. 2 

MONEV  

 

 

Mgg. 3 

MONEV  

 

 

Mgg. 4 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Wonorejo Samarinda merupakan salah satu dari 26 

UPTD Puskesmas yang ada di Kota Samarinda, terletak di Kelurahan 

Karang Anyar, Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Luas wilayah kerja 

UPT Puskesmas Wonorejo adalah 241.315 m
2
 dengan kepadatan 

penduduk sebanyak 35.531 jiwa.  

Puskesmas Wonorejo mempunyai fasilitas kesehatan yaitu poli 

umum, poli lansia, poli anak, poli tindakan, poli gigi, poli bumil, poli KB, 

poli imunisasi, poli penyakit menular, laboratorium, apotek. Puskesmas 

Wonorejo juga bertanggungjawab pada. Upaya Kesehatan Masyarakat 

dalam mengutamakan kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan 

penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan terdiri dari Pelayanan promosi kesehatan, pelayan kesehatan 

lingkungan, pelayanan KIA-KB, P2P, PHN, pelayanan persalinan, 

pelayanan gizi, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan lansia, 

pelayanan kesehatan umum, pelayanan kefarmasian dan pelayanan 

laboratorium. 
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B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 22 

Februari s.d 06 April 2019. Responden yang diambil sejumlah 32 

responden yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok intervensi 

DSME berjumlah 16 responden dan kelompok Kontrol berjumlah 16 

responden. Pada bulan pertama dilakukan pemeriksaan kadar gula darah di 

laboratorium Puskesmas Wonorejo Samarinda, kemudian setelah 

mendapatkan hasil kadar gula darah sewaktu pasien dilakukan randomized 

untuk menentukan kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pada 

kelompok kontrol dilakukan pemberian kuesioner mengenai pengetahuan 

responden tentang diabetes mellitus dan pemberian edukasi PTM. 

Sedangkan pada kelompok intervensi dilakukan pemberian DSME selama 

4 minggu dengan pemberian DSME 1 minggu sekali. Pada minggu 

pertama responden pada kelompok intervensi diberikan DSME dengan 

menerapkan 4 pilar penatalaksanaan DM yang dimana sebelum diberikan 

intervensi responden diberikan kuesioner pengetahuan diabetes mellitus 

sebagai tolak ukur sebarapa paham responden mengetahui penyakitnya. 

Kemudian pada minggu kedua responden mereview apa saja yang telah 

mereka pahami mengenai DSME  yang telah diberikan pada minggu 

pertama. Pada minggu ketiga dan keempat responden di monitoring 

evaluasi apa saja yang telah mereka lakukan selama seminggu terakhir 

mengenai kontrol gula darah, pengaturan diit, aktivitas fisik, perawatan 

kaki, dan terapi farmakologis. Pada minggu kelima responden p[ada 
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kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan pemerikasaan 

kembali kadar gula darah sewaktu serta pemberian kuesioner mengenai 

pengetahuan responden setelah diberikan DSME pada kedua kelompok. 

Didapatkan hasil penelitian yang meliputi karakteristik responden 

yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama menderita 

DM. 

1. Analisis Univariat 

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, lama menderita DM, tingkat 

pengetahuan 

Karakteristik responden pada penelitian ini mencakup umur, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama menderita DM 

masing-masing kelompok yang akan disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden  

Diabetes Self-Management Education di Wilayah Kerja  

Puskesmas Wonorejo Samarinda 

Variabel Mean Minimal Maksimal 

Usia (Tahun) 

Kelompok Intervensi 53,87 42 65 

Kelompok Kontrol 55,12 45 65 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Tabel 4.1 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. 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden  

Diabetes Self-Management Education di Wilayah Kerja  

Puskesmas Wonorejo Samarinda 

 

No. Karakteristik 
Kelompok 1 Kelompok 2 

N % N % 

 
Jenis Kelamin 

   
 

1 Laki-laki 4 25,0 4 25,0 

 
Perempuan 12 75,0 12 75,0 

 
Tingkat Pendidikan 

   
 

 
SD 0 0 0 0 

2 SMP 9 56,3 10 62,5 

 
SMA 5 31,3 6 37,5 

 
Perguruan Tinggi 2 12,5 0 0 

 Pekerjaan     

 IRT 6 37,5 9 56,3 

 Swasta 1 6,3 3 18,8 

3 Wiraswasta 6 37,5 1 6,3 

 Pensiunan  1 6,3 1 6,3 

 PNS 0 0 1 6,3 

 Tidak Bekerja 2 12,5 1 6,3 

 Lama Menderita DM     

4 <5 tahun 8 50,0 4 25,0 

 5-10 tahun 6 37,5 9 56,3 

 >10 tahun 2 12,5 3 18,8 

Total  16 100,0 16 100,0 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Tabel 4.2 menunjukkan presentase jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, lama menderita DM pada kelompok 1 dan 

kelompok 2. Presentase kedua kelompok sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan pada kelompok 1 dan kelompok 2 

sebesar 75%. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 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%). Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan pada kelompok 1 sebagian besar bekerja ibu rumah tangga 

dan wiraswasta masing-masing sebanyak 6 orang (37,5%), 
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sedangkan pada kelompok 2 sebagian bekerja ibu rumah tangga 

sebanyak 9 orang (56,3%). Karakteristik responden berdasarkan 

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%).  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Karakteristik 

Kelompok 1 Kelompok 2 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

N % N % N % N % 

Rendah 1 6,3 0 0 0 0 1 6,3 

Sedang 9 56,3 1 6,3 10 62,5 13 81,3 

Tinggi 6 37,5 15 93,8 6 37,5 2 12,5 

Total 16 100 16 100 16 100 16 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Tabel 4.3 menunjukkan presentase pada tingkat pengetahuan 

kelompok 1 dan kelompok 2. Dimana 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. Berdasarkan nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan 

antara sebelum dan setelah diberikan intervensi DSME. 
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b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Gula Darah 

Sewaktu Kelompok 1 (Intervensi DSME) 

Nilai kadar gula darah sewaktu sebelum dan setelah intervensi 

DSME secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan KadarGula Darah 

Sewaktu Kelompok 1 (Intervensi DSME) 
Kadar Gula Darah Sewaktu Mean N 

Pre Test 275,81 16 

Post Test 189,00 16 

Selisih 86,81  

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Tabel 4.4 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. 

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Gula Darah 

Sewaktu Kelompok 2 (Kontrol) 

Nilai kadar gula darah sewaktu pada kelompok kontrol sebelum 

dan setelah secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Gula Darah 

Sewaktu Kelompok 2 (Kontrol) 

Kadar Gula Darah Sewaktu Mean N 

Pre Test 273,13 16 

Post Test 331,31 16 

Selisih 58,19  

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 
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Tabel 4.5 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. 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan menggunakan uji 

normalitas untuk menentukan kelayakan penggunaan uji Paired T-

Test dan Independent T-Test. Uji normalitas yang digunakan adalah 

Shapiro Wilk karena jumlah responden kurang dari 50 sampel. 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Kadar Gula Darah Sewaktu pada Kelompok 1 

(Intervensi DSME) dan Kelompok 2 (Kontrol) 
 

 

 

 
 Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikasi kadar gula 

darah sewaktu sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok 1 dan 

kelompok 2 yaitu P >0,05. Kaerna semua data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal maka uji bivariat yang akan digunakan adalah 

Kadar Gula Darah 

Sewaktu 

Saphiro Wilk Test 

Kelompok 1 Kelompok 2 

P P 

Sebelum Perlakuan 0,796 0,445 

Setelah Perlakuan 0,210 0,103 
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dengan menggunakan Uji T berpasangan dan uji T tidak 

berpasangan. 

 

b. Uji T Berpasangan  

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka uji signifikansi 

hipotesis dua sampel berpasangan untuk mengetahui kadar gula 

darah sewaktu sebelum dan setelah diberikan intervensi pada 

kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu menggunakan Paired T-Test yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah. 

Tabel 4.7 

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 Nilai: Analisis Primer, 2019 

Tabel 4.7 menunjukkan 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. 
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c. Uji T Tidak Berpasangan 

Menguji beda rerata selisih kadar gula darah sewaktu pada                                                                                                                              

kelompok 1 dan kelompok 2 diuji dengan menggunakan Independent 

T-test karena semua data berdistribusi normal. Secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 

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 

0,000 Kelompok 2 16 331,31 

          Sumber Nilai: Analisis Primer, 2019 

 

Tabel 4.8 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. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

(a) Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian 

ini dapat diketahui bahwa usia responden pada kelompok intervensi 

rata-rata berusia 54 tahun, dan pada kelompok kontrol rata-rata 

berusia 55 tahun.. Secara teori usia adalah umur individu yang 

terhitung mulai dari dilahirkan sampai saat berulang tahun 

(Notoatmodjo, 2010). Usia dapat mempengaruhi kemampuan 
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seseorang dalam melakukan perawatan diri diabetes mellitus. 

Apabila semakin bertambahnya usia pada seseorang, maka semakin 

tinggi kemampuan dalam membimbimng dan menilai diri sendiri. 

(Potter, 2009). 

Menurut Nugroho dalam Effendi & Makhfudli, (2009) 

kelompok usia 40-65 tahun merupakan masa setengah umur. 

Dimana menurut Papalia dalam Rondhianto, (2012) Kemampuan 

pada kognitif perseptual serta numerik seseorang akan mengalami 

penurunan pada masa setengah umur, sedangkan pada kemampuan 

kognitif penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori 

verbal akan mengalami peningkatan. Pada kemampuan pemecahan 

masalah dan pemikiran integratif akan cenderung meningkat 

dengan seiringnya peningkatan usia karena semakin bertambah usia 

maka akan terjadi peningkatan cristalized intelligence yang dimana 

diperoleh dari pengalaman masa lalu dan akan selalu berubah 

karena setiap informasi baru yang diperoleh akan meningkatkan 

pengetahuan.  

Karakteristik usia yang sama pada responden ini dapat 

memudahkan melakukan pendekatan dalam pemberian DSME. 

Usia pada kedua kelompok menunjukan bahwa responden 

termasuk pada kelompok lansia. Pada kelompok lansia, lansia 

dengan diabetes mellitus sebagian besar memiliki kualitas hidup 

yang buruk dan lebih sering menggunakan perawatan medis. 
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Sehingga, kontrol gula darah yang baik pada lansia dengan diabetes 

mellitus dapat memperbaiki kualitas hidup dan hasil jangka 

panjang. 

(b) Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin diketahui pada kedua kelompok 

(kelompok 1 dan kelompok 2) sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan dengan presentase 75%. Secara teori, jenis kelamin 

adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara 

biologis sejak seseorang lahir. Perbedaan biologis dan fungsi 

biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan 

diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan 

perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi (Hungu, 2007). 

Secara teori, menyatakan bahwa diabetes mellitus lebih 

banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Hal tersebut 

dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama, pada perempuan 

kadar kolesterol, HDL, LDL dan trigliserida lebih tinggi 

dibandingkan pada laki-laki. Faktor kedua, tingginya kadar 

kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida pada perempuan akan 

menyebabkan penurunan sensitivitas insulin. Faktor ketiga, 

mekanisme protektif pada dinding pembuluh darah pada 

perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sehingga dapat 

memperparah penyumbatan pembuluh darah (Nurlaily, 2010). 
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Hasil yang diperoleh berkaitan dengan jenis kelamin dan 

kejadian diabetes mellitus menunjukkan adanya kesesuaian antara 

teori dan hasil penelitian, yaitu perempuan lebih banyak terkena 

diabetes melitus daripada laki-laki. 

Menurut asumsi peneliti pada penelitian ini adalah 

perempuan lebih banyak menderita diabetes mellitus bukan hanya 

pengaruh dari kertiga faktor yang berada dalam tubuh, tetapi faktor 

stress yang merupakan masalah psikologis dimana stress bisa 

berasal dari masalah sosial-ekonomi, kehidupan rumah tangga, atau 

perkerjaan serta pola hidup. 

(c) Tingkat Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

didapatkan bahwa pada kedua kelompok sebagian besar adalah 

SMP yaitu sebesar 56,3% pada kelompok perlakuan dan 62,5% 

pada kelompok kontrol. Secara teori tingkat pendidikan adalah 

adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan 

bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan, 

2005). 

Menurut Notoatmodjo, (2007) tingkat pendidikan 

menentukan kemampuan seseorang memahami pengetahuan yang 

akan diperoleh, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan pada 
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seseorang maka semakin mudah seseorang tersebut menerima 

informasi. 

Kriteria responden minimal berpendidikan SMP bertujuan 

agar dapat mengoptimalkan dalam menerima informasi yang 

diberikan. Apabila seseorang telah melalui tingkat pendidikan SMP 

diharapkan telah mengalami perkembangan sikap, ketrampilan, 

serta pengetahuan dasar sebagai bekal hidup dan dapat digunakan 

dalam menghadapi kehidupan di masyarakat (Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2009). 

Menurut asumsi peneliti pada penelitian ini adalah semakin 

tinggi tingkat pendidikan maka seseorang sadar akan kesehatan 

mereka dan dapat memanfatkan pengetahuan serta memahami 

materi yang akan diberikan dalam DSME sehingga mereka mampu 

mengontrol kadar gula darah mereka.  

(d) Pekerjaan 

Karakteristik pada kelompok intervensi sebagian besar 

adalah IRT dan wiraswasta sebesar 73,5%, sedangkan pada 

kelompok kontrol sebagain besar adalah IRT sebesar 56,3%. Jenis 

pekerjaan pada penderita diabetes mellitus dapat mempengaruhi 

responden dalam melakukan perawatan mandiri karena secara tidak 

langsung menggambarkan aktivitas fisik sehari-hari yang 

dilakukan penderita diabetes mellitus dan kebutuhan kalori yang 
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dibutuhkan. Apabila seseorang melakukan aktivitas berat maka 

akan membutuhkan kalori yang lebih banyak.  

Menurut hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Aerenhouts, Zinzen, & Clarys, (2011) menunjukan semakin berat 

aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin 

meningkat kalori yang dibutuhkan. Manfaat latihan fisik bagi 

penderita diabetes mellitus yaitu mempelancar peredaran darah, 

mengontrol gula darah, serta memperkuat otot-otot. 

Menurut asumsi peneliti pada penelitian ini adalah semakin 

banyak aktivitas fisik yang dapat dilakukan penderita diabetes 

mellitus maka akan dapat mengontrol kadar gula darah pada 

penderita diabetes mellitus.  

(e) Lama Menderita DM 

Berdasarkan lamanya menderita diabetes mellitus diketahui 

pada kelompok intervensi sebagian besar menderita diabetes 

mellitus selama <5 tahun sebesar 50% sedangkan pada kelompok 

kontrol sebagian besar menderita diabetes mellitus selama 5-10 

tahun sebanyak 56,3%. 

Menurut penelitian Fajriyah, Aktifa, & Faradisi, (2017) 

semakin lama seseorang menderita penyakit diabetes mellitus, 

maka pengetahuan seseorang tentang perawatan diabetes semakin 

bertambah. Hal ini dikarenakan penderita diabetes mellitus akan 
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berusaha mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya guna 

mencegah komplikasi pada diabetes mellitus. 

Menurut asumsi peneliti pada penelitian ini adalah semakin 

banyak lama seseorang menderita diabetes mellitus maka semakin 

banyak pula informasi yang telah diketahui mengenai diabetes 

mellitus. 

(f) Tingkat Pengetahuan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pengetahuan 

didapatkan bahwa pada kedua kelompok sebagian besar tingkat 

pengetahuan sebelum dilakukan intervensi yaitu dengan tingkat 

sedang sebesar 56,3% pada kelompok intervensi dan 62,5% pada 

kelompok kontrol, kemudian setelah diberikan intervensi DSME 

pada kelompok perlakuan tingkat pengetahuan meningkat menjadi 

tinggi yaitu 93,8% pada kelompok perlakuan. Secara teori 

pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu 

seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya 

(Notoatmodjo, 2012). 

Dalam hal ini, gambaran pengetahuan responden setelah 

diberikan pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

terutama terkait kemampuan seseorang untuk belajar. Seseorang 

mempunyai kemampuan yang berbeda bergantung pada faktor fisik 

dan kognitif, tingkat perkembangan, kesehatan fisik, dan proses 

belajar intelektual (Potter & Perry, 2012). 
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Pada usia lanjut terjadi perubahan yang dapat 

mempengaruhi proses belajar saat diberikan edukasi, diantaranya 

perubahan fisik dan fisiologis. Perubahan fisik degenerative dapat 

menyebabkan penurunan fungsi sensori seperti penglihatan, 

pendengaran serta kemampuan merespon, sedangkan pada 

perubahan fisiologi dapat menyebabkan perubahan persepsi 

maupun memori. Namun sebuah penelitian menunjukan bahwa 

lansia dapat belajar dan mengingat secara efektif jika proses belajar 

dilakukan secara tepat dan materi yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya (Deakins, 1994 dalam Potter & 

Perry, 2012) 

Menurut asumsi peneliti pada penelitian ini adalah apabila 

pasien diberikan intervensi secara efektif dan materi yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan responden, 

maka responden akan dapat menerima materi yang telah diberikan 

dengan baik sehingga dari informasi yang telah diberikan dapat 

diaplikasikan dalam perilaku hidup sehat sehari-hari yang nantinya 

dapat mengontrol kadar gula darah mereka.  

 

2. 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 



57 

 

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 srta tekanan darah), pola hidup (kebiasaan 

merokok, diit, aktifitas fisik), dan status mental (ansietas maupun 

depresi). Hasil jangka menengah meliputi peningkatan pengetahuan, 
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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., 2002b). 

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 
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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 
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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 

 

3. 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, 
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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. 

 

4. Perbedaan Kadar Gula Darah Sewaktu pada Kelompok Intervensi 

DSME dan Kelompok Kontrol 

Berdasarkan pada tabel 4.8 yaitu uji beda rerata selisih kadar gula 

darah pada kelompok 1 dan kelompok 2 diuji dengan menggunakan 

Independent T-test. 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 
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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 
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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. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Waktu pengambilan sampel yang bisa lebih dari waktu yang ditentukan 

jika peneliti menunggu pasien diabetes melitus yang datang di Poli 

Lansia Puskesmas Wonorejo. 

2. Kebiasaan pola hidup responden sehingga sulit dalam mengubah 

perilaku responden kedalam perilaku hidup sehat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden berdasarkan distribusi usia responden 

menunjukkan bahwa rata-rata usia responden antara 54-55 tahun dan 

mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, dengan mayoritas 

tingkat pendidikan yaitu SMP sederajat. Mayoritas jenis pekerjaan 

responden yaitu IRT dan wiraswasta, dengan mayoritas lamanya 

menderita diabetes mellitus selama <5tahun pada kelompok intervensi 

dan 5-10 tahun pada kelompok kontrol. Tingkat pengetahuan pada 

kelompok yang dilakukan intervensi DSME sebagian besar dengan 

tingkat pengetahuan sedang meningkat menjadi tingkat pengetahuan 

tinggi, sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar dengan 

tingkat pengetahuan sedang. 

2.  Berdasarkan hasil uji beda rerata, terdapat perbedaan kadar gula darah 

sewaktu yang bermakna sebelum dan setelah perlakuan DSME pada 

kelompok 1 di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo Samarinda. 

3. Berdasarkan hasil uji beda rerata, terdapat perbedaan kadar gula darah 

sewaktu yang bermakna sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok 

2 di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo Samarinda. 
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4. Berdasarkan hasil uji rerata selisih kadar gula darah sewaktu, terdapat 

perbedaan kadar gula darah sewaktu antara yang diberikan Intervensi 

DSME dan pada kelompok kontrol di wilayah kerja Puskesmas 

Wonorejo Samarinda. 

B. Saran 

1. Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu 

keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pada penderita 

Diabetes mellitus. 

2. Institusi  

DSME dapat dijadikan sebagai suatu program promosi kesehatan 

untuk meningkatkan kemampuan perawatan mandiri pasien diabetes 

mellitus tipe 2. DSME dapat dijadikan suatu SOP, sumber refrensi, atau 

sumber acuan dalam penanganan pasien diabetes mellitus tipe 2 baik di 

lingkup klinis maupun komunitas. 

3. Masyarakat dan Responden 

Kepada masyarakat, khususnya penderita diabetes mellitus 

diharapkan 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. 
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4. Penelitian Selanjutnya 

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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