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Latar belakang: Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 adalah penyakit kronis 
yang membutuhkan perawatan jangka panjang, sehingga memerlukan pendidikan 
pengelolaan mandiri untuk mencegah komplikasi akut dan kronis serta untuk 
mencapai kondisi penyakit diabetes yang terkontrol. Model supportive educative 
memfasilitasi peningkatan kemampuan perawatan diri (self care agency) melalui 
self regulation dan self efficacy. Peningkatan self care agency  akan meningkatkan 
kontrol gula darah yang  dapat dilihat dari  HbA1c ≤ 7%.  Penelitian ini bertujuan 
untuk menilai peningkatan kemampuan perawatan mandiri (self care agency) dan 
penurunan HbA1c. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experimental 
dengan desain pre post with control group design. Penelitian ini dilakukan dengan 
besar sampel 76 penderita Diabetes Mellitus tipe 2 yang dipilih secara non 
probability sampling (consecutive sampling), selanjutnya dibagi menjadi dua  
kelompok subyek  perlakuan 38 orang dan kelompok kontrol 38 orang. 
Pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner dan studi dokumentasi. 
Analisis data dengan menggunakan uji t paired, independent t test, dan Partial 
Least Square (PLS). Hasil: Hasil analisis menunjukkan model supportive 
educative berpengaruh terhadap self regulation (P = <0,05), self efficacy (P = 
<0,05), dan self care agency (P= <0,05) dalam hal pengaturan pola makan dan 
diet, latihan fisik, pengobatan, kontrol gula darah, dan perawatan kaki. Hasil uji 
hubungan antara variabel dengan menggunakan Partial Least Square (PLS), 
menunjukkan model supportive educative memilki pengaruh signifikan terhadap 
self regulation (0,651), dan self efficacy (0,548). Self regulalation berpengaruh 
terhadap self care agency (0,592) dan HbA1c (0,130). Self efficacy berpengaruh 
terhadap self regulation (0,162), dan  self care agency (0,094). Pembahasan dan 
kesimpulan: Temuan baru dalam disertasi ini menunjukkan supportive educative 
keperawatan dapat meningkatkan self care agency penderita DM tipe 2 dan 
HbA1c melalui peningkatan self regulation. Model supportive educative dapat 
diterapkan pada pelayanan kesehatan di Indonesia dalam memandirikan pasien 
dengan DM tipe 2 dan pasien dengan penyakit kronis lainnya. 
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