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ABSTRAK 

 

 

Introduksi: Pengelolaan DMT2 merupakan pengelolaan sepanjang hidup 

sehingga membutuhkan adaptasi yang baik dari gaya hidup penderita. Pengobatan 

yang digunakan oleh pasien DMT2 tidak hanya pada pengobatan konvensional 

saja, juga menggunakan pengobatan komplementer sebagai bagian dari 

pelaksanaan self-care. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun model 

penggunaan pengobatan komplementer herbal berdasarkan self-care pada pasien 

DMT2 terhadap regulasi gula darah 

Metode: Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama merupakan 

jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Tahap 

ke dua merupakan penelitian quasi experimental dengan intervensi pemberian 

modul komprehensif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita 

DMT2 yang menggunakan pengobatan komplementer di puskesmas di wilayah 

Kota Surabaya, dengan besar sampel 275. Variabel independen adalah demografi, 

struktur sosial, individual beliefes, dan cues to action.Variabel dependen adalah 

pemilihan pengobatan komplementer berbasis self-care, dan regulasi gula darah 

yang diukur dari kadar gula darah acak. Analisis data menggunakan smartPLS 

pada tahap pertama dan uji t berpasangan pada tahap ke dua. 

Hasil Penelitian dan analisis: Analisis statistik menggunakan smartPLS 

menunjukkan bahwa model penggunaan pengobatan komplementer herbal 

berbasis self-care pada pasien DMT2 terhadap regulasi gula darah adalah fit 

(sesuai) dengan data empiris. Analisis menggunakan uji t berpasangan 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan nilai signifikan pada individual beliefs, 

perilaku penggunaan komplementer herbal berbasis self-care, dan kadar gula 

darah acak sebelum dan sesudah pemberian modul (p < 0,05). Temuan baru pada 

penelitian ini adalah tersusunnya model penggunaan pengobatan komplementer 

herbal berbasis self-care pada pasien DMT2 terhadap regulasi gula darah dan 

modul komprehensif pengobatan komplementer herbal berbasis self-care.  

Diskusi dan kesimpulan: Penggunaan herbal sebagai pengobatan 

komplementer berbasis self-care menunjukkan hasil yang lebih baik dalam  

meregulasi kadar gula darah. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan model perilaku perawatan mandiri 

dengan pengobatan komplementer lainnya. 

 

 

Kata Kunci:  pengobatan komplementer herbal, self-care, Diabetes Melitus tipe 

2, regulasi kadar gula darah 
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