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ABSTRAK 
 

PENGARUH DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION  (DSME)  
MELALUI MEDIA KALENDER TERHADAP KEPATUHAN PERAWATAN 

KAKI KLIEN DM TIPE 2 
 

Lilik Umaroh 
 

 

Pendahuluan: Masalah pada kaki seringkali menjadi penyebab tersering klien 
DM  harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Penyebab masalah pada kaki  DM 
yang tersering adalah neuropati sensorik yang mengakibatkan ulukus diabetik. 
Peran perawat sebagai edukator harus melakukan edukasi agar tingkat kepatuhan 
perawatan kaki meningkat, Salah satu bentuk edukasi yang dapat diberikan pada 
klien DM tipe 2 adalah Diabetes Self Management Education (DSME) melalui 
media kalender. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Diabetes Self 
Management Education  (DSME)  melalui media kalender terhadap kepatuhan 
perawatan kaki klien DM tipe 2.    
Metode: Jenis penelitian ini quasi-experimental pretest-posttest with two group 
design, tehnik purposive sampling jumlah responden 40 orang terbagi dalam 
kelompok perlakuan dan kontrol. Sampel diambil dari populasi klien DM tipe 2 
yang mengikuti program prolanis di BP Muhammadiyah Lamongan yang 
memenuhi kriteria sampel. Variabel independen adalah DSME melalui media 
kalender dan variable dependen kepatuhan perawatan kaki, instrument 
menggunakan Nottingham Assessment of functional Footcare (NAFF) dan lembar 
observasi dengan menggunakan uji Wilcoxon Rank dan Mann Whitney.Hasil:  
penelitian menunjukkan terjadi peningkatan tingkat kepatuhan yang signifikan 
dengan nilai ρ=0,000 menggunakan uji Mann Whitney setelah menerima 
intervensi DSME melalui media kalender. Diskusi: Intervensi DSME melalui 
media kalender dapat meningkatkan  kepatuhan perawatan kaki karena setiap sesi 
DSME menjelaskan tentang DM dan penatalaksanaannya serta setiap lembar 
kalender terdapat pesan untuk melakukan perawatan kaki setiap hari. 
 
Kata kunci : Diabetes Self Management Education, kepatuhan perawatan kaki, 
DM, kalender. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF DIABETES SELF MANAGEMENT EDUCATION (DSME) 
THROUGH  CALENDAR MEDIA ON  FOOT CARE ADHERENCE  OF TYPE 

2 DIABETES MELLITUS CLIENTS 

Quasy-Experiment  

By: Lilik Umaroh 
 

 

Introduction: Foot problem is often the most common cause of DM clients to be 
hospitalized. The most common cause of DM leg problems is a sensory 
neuropathy resulting in diabetic ulcers. Nurse as educator should educate the 
clients for the purpose of increasing foot care adherence. One form of education 
that can be given to  type 2 DM clients is Diabetes Self Management Education 
(DSME) through the media calendar. The purpose of this study was to analyze the 
effect of Diabetes Self Management Education (DSME) through calendar media 
on foot care adherence of type 2 DM clients.Method: This study was quasi-
experimental pretest-posttest with two group design, purposive sampling 
technique. 40 respondents were divided into treatment and control groups 
Samples were taken from the population of DM type 2 clients who followed the 
prolanis program at BP Muhammadiyah Lamongan who met the sample criteria. 
The independent variable was DSME through calendar media and dependent 
variables were of foot care adherence, instrument using Nottingham Assessment 
of functional Footcare (NAFF) and observation sheet by using Wilcoxon Rank 
and Mann Whitney Result and Analyze: The result showed that there was a 
significant increase of compliance level with nilai = 0,000 using Mann Whitney 
test after receiving DSME intervention through calendar medium. Discussion: 
DSME interventions through calendar medium can increase foot care adherence 
because because every DSME session explains about DM as well as its 
management and every calendar sheet contains a message for daily foot care. 

 
Keyword: Diabetes Self Management Education, foot care adherence, DM, 
calendar. 
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MOTTO 
 

 

 

“Siapa yang bersungguh sungguh pasti berhasil,  

Siapa yang bersabar pasti beruntung,  

Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 di sebagian Negara berkembang akibat 

perubahan budaya dan sosial yang cepat, populasi penuaan yang semakin 

meningkat, peningkatan urbanisasi, perubahan pola makan, aktivitas fisik 

berkurang dan perilaku lain yang menunjukkan pola perilaku dan gaya hidup yang 

tidak sehat (Shaw, Sicree and Zimmet, 2010). DM telah menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang serius karena prevalensi yang tinggi dan sifat penyakit 

kronis dan komplikasinya. Masalah pada kaki seringkali menjadi penyebab 

tersering klien DM terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit (Tandra, 

2013). 

Penyebab masalah pada kaki  DM yang tersering adalah neuropati sensorik 

yang mengakibatkan hilangnya sensasi pada kulit kaki sehingga kaki akan mati 

rasa, kewaspadaan proteksi kaki hilang  tidak menyadari bila ada cidera atau 

kerusakan jaringan pada kaki (Shearman, 2016). Akibat dari neuropati perifer ini 

(10-60%)  akan menyebabkan ulkus diabetik (Brownrigg et al., 2011).  Perawat 

sebagai bagian dari tim multidisiplin berperan dalam memonitor berbagai faktor 

risiko terjadinya ulkus diabetik serta memberikan intervensi untuk mencegah agar 

faktor risiko tersebut tidak terjadi. Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan terapi adalah tingkat kepatuhan  pengobatan DM dan  perawatan  

(Al-qazaz et al., 2010).  

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan 

(Niven, 2008), Perawat harus melakukan edukasi agar tingkat kepatuhan klien 
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melakukan perawatan kaki meningkat, menurut  Konsensus  Pengelolaan dan 

Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia tahun 2015 penatalaksanaan DM dikenal 4 

pilar utama pengelolaan yaitu: edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, dan 

intervensi farmakologis. Salah satu bentuk edukasi yang dapat diberikan pada 

klien DM tipe 2 adalah Diabetes Self Management Education (DSME). Menurut 

Funell (2011) DSME merupakan suatu proses yang memfasilitasi pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan perawatan mandiri (self care behavior) yang sangat 

dibutuhkan oleh klien DM. Salah satu media edukasi adalah dengan media 

kalender yang mana klien dan keluarga dapat melihat setiap hari tentang cara 

perawatan mandiri DM. 

Balai Pengobatan Muhammadiyah Lamongan sudah melaksanakan 4 pilar 

utama pengelolaan DM yaitu program pengelolaan penyakit kronis (PROLANIS) 

bagi klien Diabetes mellitus dan Hipertensi dimana program ini terdiri dari 

kegiatan penyuluhan, senam, pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam Post 

Perindial. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan sekali dengan materi penyuluhan 

tentang DM,, edukasi berupa DSME belum pernah dilakukan. Peneliti tertarik 

melakukan penelitian di BP Muhammadiyah Lamongan karena program atau 

layanan  masih belum sesuai standard sehingga BP ini memerlukan inovasi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada klien. Salah satu cara yaitu 

dengan DSME melalui media kalender dengan DSME maka klien2 DM tipe 2 

akan diberikan intervensi selama 4 sesi dan dilakukan setiap minggu sekali. 

Melalui metode ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif meningkatkan 

kepatuhan klien DM dalam melakukan perawatan kaki sehingga menurunkan 

kejadian ulkus diabetik.    
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World Health Organization (WHO) melaporkan jumlah klien DM tahun 

2014 berjumlah 422 juta , diperkirakan bahwa pada 2035 prevalensi global DM 

akan  meningkat menjadi hampir 600 juta. Kenaikan insidensi klien DM tipe 2 

juga terjadi di Asia Tenggara. Total populasi di Asia Tenggara pada rentang usia 

20-79 tahun sebanyak 838 juta jiwa pada tahun 2010. Dari total populasi tersebut, 

terdapat 58,7 juta jiwa (7,6%) klien DM tipe 2. Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013) prevalensi penyakit DM 

menempati peringkat ke-4 dalam penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia 

sebesar (1,5%) yang mengalami peningkatan dari tahun 2007 yakni sebesar 

(1,1%) menjadi 2,1 %. Prevalensi tertinggi klien DM yang terdiagnosis dokter 

yaitu di Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi utara (2,4%), 

Kalimantan Timur (2,3%) dan Jawa Timur 2,1% (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia 2013).  

Berdasarkan data dari bagian Rekam Medis Rumah Sakit Muhammadiyah 

Lamongan  pada tahun 2015 jumlah klien DM type 2 yang rawat jalan berjumlah 

77 klien setiap bulan, tahun 2016 jumlah klien DM type 2 naik 162 klien tiap 

bulan, Bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2017 naik menjadi 206 klien 

setiap bulan. Klien DM tipe 2 yang mengalami ganggren pada kaki berjumlah 14 

klien tiap bulan tahun 2016,  tahun 2017 naik menjadi 20 klien setiap bulan .  Di 

BP Muhammadiyah Lamongan yang merupakan klinik pratama dari Rumah Sakit 

Muhammadiyah Lamongan yang jumlah klien DM tipe 2 pada tahun 2017 bulan 

Mei 45 klien, bulan Juni 117 klien, bulan Juli 128 klien, bulan Agustus 130 klien, 

bulan September 131 klien, data tahun 2011 sampai dengan tahun 2016  belum 

terdokumentasi. Berdasarkan Studi pendahuluan di BP Muhammadiyah 
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Lamongan  pada tanggal 15 September 2017 jam 06.00 dari 10 klien DM tipe 2 

yang mengikuti PROLANIS  berdasarkan  tingkat pengetahuan tentang 

pengetahuan dasar DM didapatkan tingkat pengetahuan  tinggi sebanyak 7 klien 

(70%), tingkat pengetahuan sedang sebanyak 3 klien (30%), berdasarkan tingkat 

kepatuhan diet didapatkan tingkat kepatuhan diet sedang sebanyak 3 klien (30%), 

yang mengalami tingkat kepatuhan tinggi banyak 7 klien (70%), berdasarkan 

tingkat kepatuhan dalam melakukan perawatan kaki 10 klien (100%) mengalami 

tingkat kepatuhan yang rendah.  

Klien DM mengalami kenaikan kadar glukosa yang  yang akan 

mengakibatkan Advanced glycation end products (AGEs) (Xing et al., 2016), 

dimana dengan peningkatan AGEs akan  menjadi radikal bebas yang 

menyebabkan arteriorosklerosis yang akan menimbulkan berbagai komplikasi 

vaskuler seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung coroner, dan 

stroke. Dengan adanya arteriosklerosis maka aliran darah dan nutrisi yang 

dialirkan ke jaringan terganggu yang akan mengakibatkan kaki lebam, dingin, 

mudah cidera, infeksi di kaki juga menjadi sukar sembuh. Selain arteriosklerosis 

pada klien DM juga mengalami neuropati menyebabkan kaki tidak dapat 

merasakan panas, nyeri, kesemutan. Oleh sebab itu klien tidak akan dapat 

merasakan luka, gelembung kecil dibiarkan sampai pecah terinfeksi, neuropati 

juga akan melemahkan otot kaki sehingga merubah gerakan dan bentuk kaki, 

perubahan tekanan pada kaki lambat laun akan memicu terjadinya luka (Tandra, 

2013). Ulkus kaki adalah salah satu masalah yang paling umum yang 

memengaruhi sekitar  5% dari klien diabetes setiap tahun. Setelah kulit ulserasi, 

33% dari ulkus tidak sembuh dan sampai 28% dapat mengakibatkan amputasi. 
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Penelitian yang dilakukan  (Yuanita, Wantiyah & Susanto, 2014)  DSME mampu 

menurunkan skor risiko terjadinya  ulkus diabetik pada klien DM tipe 2 . 

Strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya ulkus dan 

komplikasi lebih lanjut pada klien DM tipe 2 meliputi edukasi kepada klien, 

penanganan multidisiplin, monitoring ketat, dan pencegahan berupa perawatan 

kaki (Brownrigg et al., 2011). Menurut Funell (2011) DSME merupakan suatu 

proses yang memfasilitasi pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan perawatan 

mandiri (self care behavior) yang sangat dibutuhkan oleh klien diabetes. Klien 

DM yang diberikan pendidikan kesehatan dan pedoman dalam perawatan diri 

akan mengubah pola hidupnya, memberikan pengetahuan sehingga klien patuh 

melakukan perawatan kaki secara teratur sehingga mencegah terjadinya ulkus 

diabetik. 

 DSME merupakan suatu proses pemberian edukasi kepada klien 

mengenai aplikasi strategi perawatan diri secara mandiri untuk mengoptimalkan 

kontrol metabolik, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup klien 

DM (Fan and Sidani, 2017). Hal ini didukung oleh teori Orem DSME bertujuan 

untuk meningkatkan self care agency, Sedangkan self care agency dapat berubah 

setiap waktu yang dipengaruhi oleh faktor predisposisi seperti pengetahuan, maka 

peran perawat sebagai Nursing Agency membantu untuk memaksimalkan 

kemampuan pelaksanaan perawatan diri pada klien DM tipe 2 melalui edukasi 

berupa DSME dengan memberikan kalender untuk meningkatkan pengetahuan 

sehingga kepatuhan perawatan kaki meningkat. Media kalender dapat digunakan 

sebagai petunjuk atau pedoman pengetahuan klien tentang penatalaksanaan 

diabetes mellitus. Kalender ini  berisikan tentang konsep dasar DM, penatalaksaan 
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DM, pengelolaan stres, perawatan kaki dan cara meminimalisir komplikasi DM. 

Kalender dapat dilihat setiap hari oleh klien, sehingga klien DM tidak perlu 

merasa kesulitan dalam melaksanakan program DM. Menurut Inarto (2013) 

Informasi yang disampaikan melalui kalender dapat dibaca secara berulang ulang 

karena kalender akan digunakan selama 12 bulan sehingga kalender dapat 

dijadikan sebagai media untuk mendapatkan respon terhadap informasi yang 

disampaikan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut apakah ada pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME)  

dengan media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM type 2 di 

BP. Muhammadiyah Lamongan? 

1.2   Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME)  

melalui  media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM type 2 di 

BP Muhammadiyah Lamongan? 

1.3  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Diabetes 

Self Management Education (DSME) melalui media kalender terhadap kepatuhan 

perawatan kaki klien DM type 2. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

 DSME melalui media kalender dapat dijadikan sebagai ilmu keperawatan 

medikal bedah khususnya intervensi DM 
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1.4.2 Praktis 

1. Bagi Instansi Rumah Sakit : 

Hasil penelitian memberikan manfaat bagi RS dalam memberikan 

edukasi kepada klien DM tipe 2, yaitu menjadi sumber referensi, 

sumber acuan, dan sebagai dasar aturan kebijakan memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan  dalam memberikan intervensi DSME 

pada klien DM type 2. 

2. Bagi petugas kesehatan : 

Penelitian memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam 

memberikan edukasi berupa DSME melalui media kalender untuk 

meningkatkan kepatuhan klien melakukan perawatan kaki.  
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Diabetes Mellitus 

2.1.1 Pengertian 

DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Perkeni, 2015) 

2.1.2 Klasifikasi 

Berdasarkan etiologinya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Perkeni, 

2015), yaitu: 

1. DM tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga 

mengakibatkan defisiensi insulin absolut, bersifat autoimun dan idiopatik 

2. DM tipe 2, bervariasi mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi 

insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi 

insulin. 

3. DM tipe lain disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada pankreas yaitu defek genetik fungsi sel beta, defek genetik 

kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, obat/zat kimia, 

infeksi, penyebab imunologi yang jarang, dan sindrom genetik lain yang 

berkaitan dengan DM. 

4. DM gestasional 

2.1.3 Etiologi 

Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan 

sekresi insulin pada DM tipe 2 masih belum diketahui (Dosen Keperawatan 
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Medikal Bedah Indonesia, 2017). Faktor genetik masih diperkirakan memegang 

peranan penting dalam proses terjadinya resistensi insulin. DM tipe 2 disebabkan 

kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin dan 

resistensi insulin dan faktor faktor seperti: 

1. Usia (resistensi cenderung meningkat diusia 65 tahun) 

2. Obesitas 

Salah satu faktor yang lebih signifikan memengaruhi tingkat obesitas adalah 

perubahan konsumsi makanan, seperti kebiasaan diet tinggi kalori, lemak 

tinggi, makanan cepat saji atau fast food (Alzaman and Ali, 2016) 

3. Riwayat keluarga dengan diabetes 

2.1.4 Faktor Risiko 

Kelompok risiko DM adalah orang dengan usia ≥ 45 tahun, atau kelompok 

usia lebih muda dengan IMT ˃ 23 kg/m2 (Suyono et al., 2013) yang disertai 

dengan faktor risiko sebagai berikut: 

1. Kebiasaan tidak aktif. 

2. Keturunan pertama dari orang tua yang memiliki DM. 

3. Riwayat melahirkan bayi dengan BB ˃ 4000 gram, atau riwayat DM 

gestasional. 

4. Hipertensi ≥ 140/90 mmHg. 

5. Kolesterol HDL ≤ 35 mg/dL, dan atau trigleserida ≥ 250mg/dL. 

6. Menderita polycystic ovarial syndrome (PCOS) atau keadaan klinis lain yang 

berhubungan dengan resistensi nsulin. 

7. Riwayat TGT atau GDPT 

8. Riwayat penyakit kardiovaskuler 
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2.1.5 Pathofisiologi 

DM tipe 2 disebabkan oleh gabungan dari resitensi perifer terhadap kerja 

insulin dan respons sekresi insulin yang tidak adekuat oleh sel beta pankreas. 

Kondisi tersebut dapat terjadi Karena beberapa faktor diantaranya genetik, gaya 

hidup, diet yang mengarah pada obesitas. Resistensi insulin dan gangguan sekresi 

insulin akan menyebabkan toleransi glukosa terganggu yang akan mengawali 

kondisi DM tipe 2 dengan manifestasi hiperglikemi (Ozougwu, Obimba and 

Unakalamba, 2013). 

Kondisi hiperglikemi pada klien DM tersebut bermanifestasi pada tiga 

gejala klasik diabetes yaitu 3 P (polyuria, polydipsia, dan polifagia). Poliuria 

(sering buang air kecil), akibat kondisi hiperglikemi melampaui ambang respon 

ginjal sehingga menimbulkan glukosuria. Kondisi glukosuria selanjutnya 

menyebabkan diureis osmotic sehingga timbul gejala banyak buang air kecil. 

Polidipsia (sering merasa haus), sangat berkaitan erat dengan poliuria, 

karena banyaknya pengeluaran cairan tubuh melalui ginjal ditambah kondisi 

tubuh mengalami hyperosmolar akibat peningkatan glukosa dalam tubuh 

menyebabkan kondisi tubuh akan mengalami penurunan cairan intrasel. 

Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan stimulasi osmoreseptor pusat haus di 

otak sehingga klien DM sering mengeluh haus. 

Polifagia (penngkatan nafsu makan), kondisi ini disebabkan penurunan 

insulin mengakibatkan penggunaan glukosa oleh sel mengalami penurunan 

sehingga menimbulkan pembentukan glukosa dari non karbohidrat yaitu dari 

protein dan lemak (lipolisis). Peningkatan lipolisis dan katabolisme protein akan 
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menyebabkan keseimbangan energi negatif yang akan menyebabkan peningkatan 

nafsu makan . 

2.1.6 Manifestasi Klinik 

Adanya penyakit DM pada awalnya sering tidak dirasakan dan tidak 

disadari oleh klien (Wijaya and Yessie Mariza Putri, 2013),  beberapa keluhan dan 

gejala yang perlu mendapat perhatian adalah  

1. Keluhan klasik 

1) Banyak kencing (Poliuria) 

2) Banyak minum (Polidipsia) 

3) Banyak makan (polifagia) 

4) Penurunan berat badan dan rasa lemah 

2. Keluhan lain 

1) Kesemutan 

2) Gangguan penglihatan 

3) Gatal/bisul 

4) Gangguan ereksi 

5) Keputihan 

2.1.7 Diagnosis 

Diagnosis DM tipe 2 ditegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar glukosa 

darah dan tidak dapat ditegakkan dengan adanya glukosuria (Perkeni, 2015). 

Diagnosis DM tipe 2 juga dapat ditegakkan jika klien mengalami keluhan 

klasik/khas DM seperti poliuria, polidipsia, dan penuruan berat badan (Egan, 

2014). Menurut Perkeni (2015), diagnosis DM tipe 2 dapat ditegakkan melalui 

tiga cara, yaitu: 
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Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl. Puasa adalah kondisi tidak ada 

asupan kalori minimal 8 jam. 

                                                  Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma ≥200 mg/dl 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa 

Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram.  

Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dl dengan keluhan klasik.  

Atau 

Pemeriksaan HbA1c ≥6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi 

oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP).  

Catatan: 

Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi standard NGSP, 

sehingga harus hati-hati dalam membuat interpretasi terhadap hasil pemeriksaan 

HbA1c. Pada kondisi tertentu seperti: anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi 

darah 2-3 bulan terakhir, kondisi yang memengaruhi umur eritrosit dan gangguan 

fungsi ginjal maka HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat diagnosis maupun 

evaluasi. 

2.1.8 Pencegahan 

Pencegahan DM tipe 2 terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan 

tersier, meliputi (Perkeni, 2015): 
 

1. Pencegahan Primer 
 

Pencegahan primer adalah suatu upaya pencegahan yang ditujukan pada 

kelompok yang memiliki faktor risiko, yaitu kelompok yang belum mengalami 
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DM tetapi berpotensi untuk mengalami DM dan kelompok intoleransi glukosa 

karena memiliki faktor risiko sebagai berikut: 
 

1) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi: 
 

(1) Ras dan etnik. 
 

(2) Riwayat keluarga dengan DM.  
 

(3) Umur: Risiko untuk menderita intolerasi glukosa meningkat seiring 

dengan meningkatnya usia. Usia >45 tahun harus dilakukan 

pemeriksaan DM. 

(4) Riwayat ibu yang melahirkan bayi dengan BB lahir bayi >4000 gram 

atau riwayat pernah menderita DM gestasional (DMG). 

(5) Riwayat bayi lahir dengan berat badan rendah, kurang dari 2,5 kg. Bayi 

yang lahir dengan BB rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi 

dibanding dengan bayi yang lahir dengan BB normal. 
 

2) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi: 
 

(1) Berat badan lebih (IMT ≥ 23 kg/m2) 

(2) Kurangnya aktivitas fisik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Morato et.al. (2007), seseorang yang kurang bergerak atau sedikit 

melakukan aktivitas fisik akan lebih berisiko mengalami DM. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya aktivitas fisik dapat menurunkan 

sensitivitas insulin terhadap reseptor; 
 

(3) Hipertensi. 
 

(4) Dislipidemia (HDL < 35 mg/dL dan atau trigliserida > 250 mg/dL).  
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(5) Diet tidak sehat (unhealthy diet). Diet dengan tinggi gula dan rendah 

serat akan meningkatkan risiko mengalami prediabetes/intoleransi 

glukosa dan DM. 

3) Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes : 
 
(1) Klien Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) atau keadaan klinis lain yang 

terkait dengan resistensi insulin.  

(2) Klien sindrom metabolik yang memiliki riwayat toleransi glukosa 

terganggu (TGT) atau glukosa darah puasa terganggu (GDPT) 

sebelumnya. 

(3) Klien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, seperti stroke, 

PJK, atau PAD (Peripheral Arterial Diseases). Klien yang memiliki 

riwayat penyakit kardiovaskular akan lebih berisiko mengalami DM 

karena kondisi pembuluh darah dan hemostasis yang buruk akan 

menyebabkan ketidakseimbangan endokrin dalam tubuh. 

Tindakan penyuluhan dan pengelolaan pada kelompok masyarakat yang 

mempunyai risiko tinggi merupakan salah satu aspek penting  dalam 

pencegahan primer. Materi penyuluhan yang dapat diberikan meliputi 

program penurunan berat badan, diet sehat, latihan jasmani, dan 

menghentikan merokok, pada kelompok dengan risiko tinggi diperlukan 

intervensi farmakologis. 

2. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah 

timbulnya komplikasi pada klien yang telah mengalami DM. Pencegahan 

sekunder dapat dilakukan dengan cara pengendalian kadar glukosa sesuai target 
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terapi serta pengendalian faktor risiko penyulit yang lain dengan pemberian 

pengobatan yang optimal. Melakukan tindakan deteksi dini adanya penyulit 

merupakan bagian dari pencegahan sekunder. Tindakan ini dilakukan sejak awal 

pengelolaan penyakit DM . Program penyuluhan memegang peranan penting 

dalam upaya pencegahan sekunder untuk meningkatkan kepatuhan klien dalam 

menjalani program pengobatan sehingga mencapai target terapi yang diharapkan. 

Penyuluhan dilakukan sejak pertemuan pertama dan perlu selalu diulang pada 

pertemuan berikutnya.  

3. Pencegahan Tersier 
 

Pencegahan tersier merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah 

kecacatan lebih lanjut pada klien DM yang mengalami komplikasi serta 

meningkatkan kwalitas hidup. Upaya rehabilitasi pada klien dilakukan sedini 

mungkin, sebelum kecacatan berkembang dan menetap. Penyuluhan pada klien 

dan keluarganya memegang peranan penting dalam upaya pencegahan tersier. 

Penyuluhan dapat dilakukan dengan pemberian materi mengenai upaya 

rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. 

Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan 

kolaborasi antar tenaga medis. Kolaborasi yang baik antar para ahli di berbagai 

disiplin (jantung dan ginjal, mata, bedah ortopedi, bedah vaskular, radiologi, 

rehabilitasi medis, gizi, podiatris, dan lain sebagainya) sangat diperlukan dalam 

menunjang keberhasilan. 

2.1.9 Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup 

penyandang diabetes (Perkeni, 2015). Tujuan penatalaksanaan meliputi : 
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1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas 

hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. 

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas penyulit 

mikroangiopati dan makroangiopati. 

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, 

tekanan darah, berat badan, dan profil lipid, melalui pengelolaan klien secara 

komprehensif. DM jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai 

penyakit dan diperlukan kerjasama semua pihak untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan.  

Menurut Perkeni (2015), perlu dilakukan evaluasi medis yang lengkap pada 

pertemuan pertama yang meliputi: 

1. Riwayat Penyakit 

(1) Usia dan karakteristik saat onset diabetes. 

(2) Pola makan, status nutrisi, status aktifitas fisik, dan riwayat perubahan 

berat badan. 

(3) Riwayat tumbuh kembang pada klien anak/dewasa muda. 

(4) Pengobatan yang pernah diperoleh sebelumnya secara lengkap, 

termasuk terapi gizi medis dan penyuluhan yang telah diperoleh tentang 

perawatan DM secara mandiri. 

(5) Pengobatan yang sedang dijalani, termasuk obat yang digunakan, 

perencanaan makan dan program latihan jasmani. 

(6) Riwayat komplikasi akut (ketoasidosis diabetik, hiperosmolar 

hiperglikemia, hipoglikemia). 
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(7) Riwayat infeksi sebelumnya, terutama infeksi kulit, gigi, dan traktus 

urogenital. 

(8) Gejala dan riwayat pengobatan komplikasi kronik pada ginjal, mata, 

jantung dan pembuluh darah, kaki, saluran pencernaan, dll. 

(9) Pengobatan lain yang mungkin berpengaruh terhadap glukosa darah. 

(10) Faktor risiko: merokok, hipertensi, riwayat penyakit jantung koroner,  

obesitas, dan riwayat penyakit keluarga (termasuk penyakit DM dan 

endokrin lain). 

(11) Riwayat penyakit dan pengobatan di luar DM 

(12) Karakteristik budaya, psikososial, pendidikan, dan status ekonomi 

2. Pemeriksaan Fisik 

(1) Pengukuran tinggi dan berat badan. 

(2) Pengukuran tekanan darah, termasuk pengukuran tekanan darah dalam 

posisi berdiri untuk mencari kemungkinan adanya hipotensi ortostatik. 

(3) Pemeriksaan funduskopi. 

(4) Pemeriksaan rongga mulut dan kelenjar tiroid. 

(5) Pemeriksaan jantung.  

(6) Evaluasi nadi baik secara palpasi maupun dengan stetoskop. 

(7) Pemeriksaan kaki secara komprehensif (evaluasi kelainan vaskular, 

neuropati, dan adanya deformitas). 

(8) Pemeriksaan kulit (akantosis nigrikans, bekas luka, hiperpigmentasi, 

necrobiosis diabeticorum, kulit kering, dan bekas lokasi penyuntikan 

insulin). 

(9) Tanda-tanda penyakit lain yang dapat menimbulkan DM tipe lain. 
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3. Evaluasi Laboratorium 

(1) Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan 2jam setelah TTGO. 

(2) Pemeriksaan kadar HbA1c 

4. Penapisan Komplikasi Penapisan komplikasi harus dilakukan pada setiap 

klien yang baru terdiagnosis DM Tipe 2 melalui pemeriksaan:  

(1) Profil lipid pada keadaan puasa: kolesterol total, High Density 

Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein (LDL), dan trigliserida. 

(2) Tes fungsi hati 

(3) Tes fungsi ginjal: Kreatinin serum dan estimasi-GFR 

(4) Tes urin rutin 

(5) Albumin urin kuantitatif  

(6) Rasio albumin-kreatinin sewaktu. 

(7) Elektrokardiogram. 

(8) Foto Rontgen thoraks (bila ada indikasi: TBC, penyakit jantung 

kongestif). 

(9) Pemeriksaan kaki secara komprehensif. 

Penapisan komplikasi dilakukan di Pelayanan Kesehatan Primer. Bila 

fasilitas belum tersedia, klien dirujuk ke Pelayanan Kesehatan Sekunder dan/atau 

Tersier. 

Menurut PERKENI (2015), ada 4 pilar penatalaksanaan DM, yaitu edukasi, terapi 

nutrisi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. 
 

1. Edukasi 
 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai 

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari 
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pengelolaan DM secara holistik. Materi edukasi terdiri dari materi edukasi tingkat 

awal dan materi edukasi tingkat lanjutan. 

1) Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan   

Primer yang meliputi:  

(1) Materi tentang perjalanan penyakit DM. 

(2) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan. 

(3) Penyulit DM dan risikonya. 

(4) Intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target pengobatan. 

(5) Interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat 

antihiperglikemia oral atau insulin insulin serta obat-obatan lain. 

(6) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah 

atau urin mandiri (hanya jika pemantauan glukosa darah mandiri tidak 

tersedia). 

(7) Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia. 

(8) Pentingnya latihan jasmani yang teratur. 

(9) Pentingnya perawatan kaki. 

(10) Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan  

2) Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan 

Sekunder dan / atau Tersier, yang meliputi: 

(11) Mengenal dan mencegah penyulit akut DM.  

(12) Pengetahuan mengenai penyulit menahun DM. 

(13) Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain. 

(14) Rencana untuk kegiatan khusus (contoh: olahraga prestasi). 

(15) Kondisi khusus yang dihadapi (contoh: hamil, puasa, hari-hari sakit). 
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(16) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi mutakhir 

tentang DM. 

(17) Pemeliharaan/perawatan kaki 

 Mengikuti Perilaku hidup sehat bagi penyandang Diabetes Melitus 

adalah memenuhi anjuran:  

(1) pola makan sehat.  

(2) Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur 

(3) Menggunakan obat DM dan obat lainya pada keadaan khusus secara 

aman dan teratur. 

(4) Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan 

memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan 

pengobatan. 

(5) Melakukan perawatan kaki secara berkala. 

(6) Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit 

akut dengan tepat. 

(7) Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mau 

bergabung dengan kelompok penyandang diabetes serta mengajak 

keluarga untuk mengerti pengelolaan penyandang DM. 

(8) Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. 
 

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 
 

TNM merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DM Tipe 2 

secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara 

menyeluruh dari anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain 

serta klien dan keluarganya). Guna mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya 

diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap penyandang DM. 
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Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan 

sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. 

Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan 

jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang 

menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu 

sendiri (Perkeni, 2015). Perinsip diet Diabetes mellitus :  

1) Tepat jumlah bahan makanan 

2) Tepat jadwal makan yaitu jadwal makan dibagi 3x makan utama dan 3x   

makan selingan dengan jangka waktu 3 jam 

3) Tepat jenis makanan yang dikonsumsi 

Perinsip diet Diabetes Mellitus yaitu dengan memberikan makan  

meliputi makan utama dan selingan dengan dengan jangka waktu 3 jam. 

Makanan selingan dapat berupa snack atau buah. Berikut ini adalah contoh 

pengaturan jadwal makan diet DM menurut Tjokroprawiro (2007) : 

1)  Pukul 06.30 makan pagi 

2)  Pukul 09.30 selingan 

3)  Pukul 12.30 makan siang 

4)  Pukul 15.30 makan selingan 

5)  Pukul 18.30 makan malam 

6)  Pukul 21.30 makan kecil atau buah 
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Komposisi makanan pada klien Diabetes Mellitus (DM) yang 

dianjurkan adalah: 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energy. 

Pembatasan karbohidrat total yang < 130 g/hari tidak dianjurkan.Gula 

dalam bumbu diperbolehkan sehingga klien DM dapat makan sama 

dengan makanan keluarga yang lain. Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% 

total asupan energi (Kusnanto, 2017). Karbohidrat merupakan sumber 

energi utama bagi tubuh, gula merupakan karbohidrat yang merangsang 

pankreas mengeluarkan insulin. Karbohidrat yang sederhana adalah gula, 

sedangkan karbohidrat yang kompleks adalah tepung. Dari makanan yang 

masuk karbohidrat yang kompleks akan dicerna menjadi karbohidrat yang 

sederhana yaitu gula (Thandra, 2008).  

Sumber karbohidrat kompleks (Thandra, 2008) sebagai berikut: 

(1) Tepung (gandum) 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah  nasi, cereal,  kentang, jagung, 

roti, ubi, singkong, labu. 

(2) Buah 

Buah buahan yang dianjurkan menurut (Tjokoprawiro, 2007) adalah buah 

yang kurang manis disebut sebagai buah golongan B misalnya pisang, 

papaya, dan apel, tomat dan semangka. Sedangkan buah buahan yang 

manis disebuat buah golongan A seringkali mengacaukan perawatan dan 

harus dilarang diberikan kepada klien DM contohnya adalah sawo, 
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mangga, jeruk, rambutan. Buah golongan A boleh dimakan asal dalam 

jumlah sedikit atau sesekali dan dimakan sesudah sayur golongan B  

(3) Produk Susu 

2) Protein 

Dibutuhkan sebesar 10-20% total asupan energy. Sumber protein yang 

baik adalah ikan, udang, cumi dan jenis sea food lainnya, daging tanpa 

lemak, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, kacang kacangan, tahu dan 

tempe (Kusnanto, 2017). Sumber protein nabati antara lain kacang polong, 

buncis, kacang kedelai, tahu (Thandra, 2008) 

3) Natrium (garam) 

Konsumsi natrium sebesar 1 sendok teh atau tidak lebih dari 3000 mg. 

Pada klien yang hipertensi pembatasan natrium sampai 2400 mg garam 

dapur. makannan dengan sumber natrium yang dianjurkan adalah garam 

dapur, vetsin, soda, natrium benzoate, dan natrium nitrit (Kusnanto, 2017). 

4) Serat 

Klien DM dianjurkan mengkonsumsi cukup serat dari kacang kacangan, 

buah dan sayuran. Anjuran konsumsi serat adalah ± 25gr/1000 kkal/hari 

(Kusnanto, 2017). Sumber serat dari sayuran dan buah buahan, sayuran 

kelompok A seperti beligo, daun bawang, daun labu siam, daun lobak, 

jamur segar, kangkung oyong (gambas), ketimun, tomat, kecipir muda, 

kol, kembang kol, labu air, lobak, papaya muda, petsay, rebung, sawi, 

seledri, selada, tauge, terong, cabe hijau besar. Sayuran kelompok B yaitu 

bayam, buncis, bit, daun bluntas, daun ketela rambat, daun kecipir, daun 

leunca, daun keladi, daun mangkokan, daun melinjo, daun singkong, daun 
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papaya, jagung muda, jantung pisang, genjer, kacang panjang, kacang 

kapri, daun katuk, kucai, labu siam, nangka muda, pare, takokak dan 

wortel (Tjokroprawiro, 2007). 

5) Pemanis alternatif 

Pemanis dikelompokkan menjadi pemanis bergizi dan pemanis tidak 

bergizi. Yang termasuk pemanis bergizi adalah gula, alcohol dan fruktosa . 

Gula alcohol seperti isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan 

xylitol. Dalam penggunaannya, pemanis bergizi ini perlu diperhitungkan 

kandungan kalorinya. Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada klien DM 

Karena mempunyai efek samping pada lemak darah (Kusnanto, 2017) 

Makanan yang tidak dianjurkan pada klien DM 

(1) Makanan dengan kandungan gula sederhana, contohnya gula pasier, 

gula jawa, sirup, jelly,manisan, susu kental manis, minuman botol, es 

krim, kue kue manis, dodol, cake, kue tar. 

(2) Makanan yang mengandung tinggi lemak yaitu cake, fast food, dan 

gorengan. 

(3) Makanan dengan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, makanan 

yang diawetkan, makanan dengan MSG. 
 

3. Latihan jasmani 
 

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM 

Tipe 2 apabila tidak disertai adanya nefropati. Kegiatan jasmani sehari-hari 

dan latihan jasmani dilakukan secara secara teratur sebanyak 3-5 kali 

perminggu selama sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu. 

Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut . Dianjurkan untuk 
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melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani. Apabila 

kadar glukosa darah <100 mg/dL klien harus mengkonsumsi karbohidrat 

terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan untuk menunda latihan 

jasmani. Kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari- hari bukan termasuk dalam 

latihan jasmani meskipun dianjurkan untuk selalu aktif setiap hari. Latihan 

jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan 

dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali 

glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang 

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

seperti: jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenan Denyut jantung 

maksimal dihitung dengan cara mengurangi angka 220 dengan usia klien. 

Pada klien DM tanpa kontraindikasi (contoh: osteoartritis, hipertensi yang 

tidak terkontrol, retinopati, nefropati) dianjurkan juga melakukan resistance 

training (latihan beban) 2-3 kali/perminggu  sesuai dengan petunjuk dokter. 

Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran 

jasmani. Intensitas latihan jasmani pada penyandang DM yang relatif sehat 

dapat ditingkatkan, sedangkan padapenyandang DM yang disertai komplikasi 

intesitas latihan perlu dikurangi dan disesuaikan dengan masing-masing 

individu. 

4. Intervensi farmakologis 

Intervensi farmakologis meliputi pemberian obat-obatan kepada klien DM tipe 

2. Obat-obatan yang diberikan dapat berupa obat oral dan bentuk suntikan. 

Obat dalam bentuk suntikan meliputi pemberian insulin dan agonis GLP-

1/incretin mimetic (Perkeni,2015). Berdasarkan cara kerjanya, obat 
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hiperglikemik oral (OHO) dibagi menjadi 5 golongan, yaitu pemicu sekresi 

insulin (misalnya sulfonilurea dan glinid), peningkat sensitivitas terhadap 

insulin (misalnya metformin dan tiazolidindion), penghambat glukoneogenesis 

(misalnya metformin), penghambat absorpsi glukosa (misalnya penghambat 

glukosidase alfa), dan DPP-IV inhibitor. 

2.1.10 Komplikasi 

  Menurut Perkeni (2015) Komplikasi DM dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Akut, meliputi koma hipoglikemia, ketoasidosis, dan koma Hiperglikemik 

Hiperosmolar Nonketotik (HHNK). Koma hipoglikemia terjadi akibat terapi 

insulin secara terus-menerus, ketoasidosis terjadi akibat proses pemecahan 

lemak secara terus-menerus yang menghasilkan produk sampingan ber 

benda keton yang bersifat toksik bagi otak, sedangkan koma HHNK terjadi 

akibat hiperosmolaritas dan hiperglikemia yang menyebabkan hilangnya 

cairan dan elektrolit sehingga terjadi perubahan tingkat kesadaran. 

2. Kronik, meliputi makrovaskuler (mengenai pembuluh darah besar seperti 

pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi, dan pembuluh darah otak), 

mikrovaskuler (mengenai pembuluh darah kecil : retinopati diabetik, 

nefropati diabetik), neuropati diabetik, rentan infeksi, dan kaki diabetik. 

Komplikasi tersering dan paling penting adalah neuropati perifer yang 

berupa hilangnya sensasi distal dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus 

diabetik dan amputasi. 
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2.2  Konsep DSME 

2.2.1 Definisi 

Diabetes Self Management Education (DSME) adalah suatu proses 

berkelanjutan yang dilakukan untuk memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan klien DM untuk melakukan perawatan mandiri (Funnell et al., 2011). 

Pendekatan pendidikan kesehatan dengan metode DSME tidak sekedar 

menggunakan metode penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung namun 

telah berkembang dengan mendorong partisipasi dan kerjasama klien diabetes dan 

keluarganya. 

2.2.2 Tujuan DSME 

Menurut Funnell et.al. (2011) tujuan umum DSME adalah mendukung 

pengambilan keputusan, perawatan diri, pemecahan masalah, dan kolaborasi aktif 

dengan tim kesehatan untuk meningkatkan hasil klinis, status kesehatan, dan 

kualitas hidup. 

2.2.3 Prinsip DSME 

Perinsip utama DSME menurut Funnell et.al. (2011) antara lain:  

1. Pendidikan DM efektif dalam memperbaiki hasil klinis dan kualitas hidup 

klien meskipun dalam jangka pendek. 

2. DSME telah berkembang dari model pengajaran primer menjadi lebih teoritis 

yang berdasarkan pada model pemberdayaan klien. 

3. Tidak ada program edukasi yang terbaik tetapi program edukasi yang 

menggabungkan strategi perilaku dan psikososial terbukti dapat memperbaiki 

hasil klinis. 
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4. Dukungan yang berkelanjutan merupakan aspek yang sangat penting untuk 

mempertahankan kemajuan yang diperoleh klien selama program DSME, dan 

penetapan. 

5. Tujuan-perilaku adalah strategi efektif mendukung selfcare behaviour. 

2.2.4 Standar DSME 

DSME memiliki 10 standar yang terbagi menjadi 3 domain (Funnell et al., 

2011) yaitu: 
 

1. Struktur 
 

1) standar 1: DSME merupakan kesatuan dokumentasi dari struktur organisasi, 

misi, dan tujuan yang mengakui dan mendukung kualitas DSME sebagai 

bagian integral dari perawatan untuk klien DM. 

2) standar 2: DSME akan menyatukan suatu tim kelompok penasihat untuk 

meningkatkan kualitas DSME. Tim tersebut harus terdiri dari tenaga 

kesehatan, klien DM, komunitas, dan pembuat kebijakan. 
 

3) standar 3: DSME akan menentukan apakah populasi target membutuhkan 

pendidikan kesehatan dan mengidentifikasi sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
 

4) standar 4: koordinator DSME akan membuat desain mengawasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi DSME. Koordinator yang ditunjuk 

harus memiliki kemampuan akademik dan pengalaman dalam perawatan 

penyakit kronis dan manajemen program edukasi. 
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2. Proses 

1) standar 5: DSME dapat dilakukan oleh satu atau lebih tenaga kesehatan. 

Edukator DSME harus memiliki kemampuan akademik dan pengalaman 

dalam memberikan edukasi dan manajemen DM. 
 

2) standar 6: penyusunan kurikulum harus menggambarkan fakta DM, 

petunjuk praktek, dengan kriteria untuk hasil evaluasi dan akan digunakan 

sebagai kerangka kerja DSME. 

3) standar 7: Penilaian individual dan perencanaan edukasi akan dilakukan 

oleh kolaborasi antara klien dan edukator untuk menentukan pendekatan 

pelaksanaan DSME dan strategi dalam mendukung manajemen klien secara 

mandiri 
 

4) standar 8: perencanaan follow-up klien untuk mendukung DSME akan 

dilakukan dengan kolaborasi antara klien dan edukator. Hasil follow-up 

tersebut akan diinformasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

DSME. 
 

3. Hasil  
 

1) standar 9: kesatuan DSME akan mengukur keberhasilan klien dalam 

mencapai tujuan dan hasil klinis klien dengan menggunakan teknik 

pengukuran yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas dari pemberian 

pendidikan kesehatan 
 

2) standar 10 (quality improvement): Kesatuan DSME akan mengukur 

efektivitas proses edukasi dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan 

DSME dengan menggunakan perencanaan perbaikan kualitas DSME secara 

berkelanjutan yang menggambarkan peningkatan kualitas berdasarkan 

kriteria hasil yang dicapai. 
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2.2.5 Komponen DSME 

  Menurut (Haas et al., 2012) komponen dalam DSME yaitu: 

1. Pengobatan, meliputi definisi, tipe, dosis, dan cara menyimpan. 

Penggunaan insulin meliputi dosis, jenis insulin, cara penyuntikan, 

dan lainnya. Penggunaan Obat Hipoglikemik Oral (OHO) meliputi 

dosis, waktu minum, dan lainnya. 

2. Monitoring, meliputi penjelasan monitoring yang perlu dilakukan, 

pengertian, tujuan, dan hasil dari monitoring, dampak hasil dan 

strategi lanjutan, peralatan yang digunakan dalam monitoring, 

frekuensi, dan waktu pemeriksaan. 

3. Nutrisi, meliputi fungsi nutrisi bagi tubuh, pengaturan diet, kebutuhan 

kalori, jadwal makan, manjemen nutrisi saat sakit, kontrol berat 

badan, gangguan makan dan lainnya; 

4. Olahraga dan aktivitas, meliputi kebutuhan evaluasi kondisi medis 

sebelum melakukan olahraga, penggunaan alas kaki dan alat 

pelindung dalam berolahraga, pemeriksaan kaki dan alas kaki yang 

digunakan, dan pengaturan kegiatan saat kondisi metabolisme tubuh 

sedang buruk; 

5. Stres dan psikososial, meliputi identifikasi faktor yang menyebabkan 

terjadinya distres, dukungan keluarga dan lingkungan dalam 

kepatuhan pengobatan; 

6. Perawatan   kaki, meliputi insidensi gangguan pada kaki, penyebab, 

tanda dan gejala, cara mencegah, komplikasi, pengobatan, 

rekomendasi pada klien jadwal pemeriksaan berkala; dan 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



31 
 

7. Sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya, meliputi pemberian 

informasi tentang tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan 

yang ada di lingkungan klien yang dapat membantu klien. 

2.2.6 Tingkat pembelajaran DSME 

Menurut Berard et al,(2008) tingkat pembelajaran DSME terbagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

1. Survival / basic level 

Edukasi yang diberikan kepada klien pada tingkat ini meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk melakukan perawatan 

diri dalam upaya mencegah, mengidentifikasi dan mengobati 

komplikasi jangka pendek. 
 

2. Intermediate level 

Edukasi yang diberikan kepada klien pada tingkat ini meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk melakukan perawatan 

diri dalam upaya mencapai kontrol metabolik yang direkomendasikan, 

mengurangi risiko komplikasi jangka panjang dan memfasilitasi 

penyesuaian hidup klien. 
 

3. Advanced level 

Edukasi yang diberikan kepada klien pada tingkat ini meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk melakukan perawatan 

diri dalam upaya mendukung manajemen DM secara intensif untuk 

kontrol metabolik yang optimal, dan integrasi penuh ke dalam kegiatan 

perawatan kehidupan klien. 
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2.2.7 Pelaksanaan DSME 

Berdasarkan hasil penelitian Central DuPage Hospital (2003) 

dalam Kusnanto (2017) DSME dibagi dalam empat sesi. Pada tiap sesi 

dilaksanakan selama ± 60 menit dengan topic tiap sesi berbeda. Sebelum 

tahap pertama, didahului dengan pertemuan awal dan pada akhir kegiatan 

dilakukan follow up dari setiap sesi. Sesi tersebut meliputi: 

1. Pertemuan awal, membahas tentang: 

1) Riwayat kesehatan 

2) Pre test dan monitoring glukosa darah (pengukuran glukosa 

darah) 

3) Penetapan tujuan bersama 

4) Target pencapaian glukosa darah 
 
2. Tahap 1,  membahas tentang: 

1) Konsep DM (pengertian, penyebab, tanda dan gejala, klarifikasi 

dan faktor risiko) 

2) Komplikasi akut dan kronis 

3) Diskusi (Tanya jawab) 

4) Problem solving 

5) Review tujuan yang telah ditetapkan 
 
3. Tahap 2, membahas tentang: 

1) Penatalaksanaan DM 

2) Review tujuan yang telah ditetapkan 

3) Diskusi (Tanya jawab) dan Problem solving 

4. Tahap 3 membahas tentang: 

1) Pengontrolan stres 
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2) Perawatan kaki 

3) Review tujuan yang telah ditetapkan 

4) Review target pencapaian kadar glukosa darah dan pengukuran 

kadar glukosa darah 

5) Diskusi (Tanya jawab) dan Problem solving 

5.  Tahap 4, membahas tentang: 

6) Pencegahan atau meminimalisasi komplikasi akut dan kronis 

1) Melanjutkan pemberian pendidikan kesehatan 

2) Review tujuan yang telah ditetapkan 

3) Diskusi (Tanya jawab) dan Problem solving 

6. Follow up dari masing masing sesi: 

1) Diskusi (Tanya jawab) 

2) Review program 

3) Review target pencapaian kadar glukosa darah dan pengukuran 

kadar glukosa darah 

2.3 Kaki Diabetik 

2.3.1 Definisi 

Kaki diabetik adalah kelainan tungkai kaki bawah akibat DM yang tidak 

terkendali. Kelainan kaki diabetik dapat disebabkan adanya gangguan pembuluh 

darah, gangguan persyarafan, dan adanya infeksi (Tambunan et al., 2009). 

2.3.2 Klasifikasi 

Ada beberapa macam klasifikasi infeksi kaki diabetik   yaitu  klasifikasi  

Edmonds dari King’s College Hospital London, klasifikasi Wagner, dan 

klasifikasi University of Texas, klasifikasi Infectious Diseases Society of America 
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(IDSA).serta klasifikasi International Working Group On Diabetic Foot. 

Klasifikasi menurut Edmonds yaitu: 

1. Derajat I: kaki normal. 

2. Derajat II : kaki memiliki risiko tinggi. 

3. Derajat III : kaki mengalami ulkus 

4. Derajat IV : kaki mengalami nekrosis.. 

5. Derajat V : kaki yang tidak dapat ditangani. 

Menurut Wagner infeksi kaki diabetik diklasifikasikan berdasarkan 

kedalaman ulkus dan ada tidaknya osteomyelitis atau gangren, yaitu: 
 
1. derajat 0 : kulit utuh, tidak ada luka terbuka, tetapi ada kelainan pada kaki 

akibat neuropati.  

2. derajat 1 : ulkus diabetik superfisial (sebagian atau seluruh permukaan kulit) 
 
3. derajat 2 : ulkus meluas hingga ligamen, tendon, kapsul sendi, atau fasia 

dalam tanpa abses atau osteomyelitis. 
 
4. derajat 3 : ulkus dalam dengan abses, osteomyelitis, atau sepsis sendi. 

5. derajat 4 : gangren terlokalisasi pada bagian jari atau tumit.  
 
6. derajat 5 : gangren yang meluas hingga seluruh kaki.  

Klasifikasi infeksi kaki diabetik menurut University of Texas (San Antonio 

scale) lebih kompleks. Infeksi kaki diabetik diklasifikasikan berdasarkan 

kedalaman ulkus, ada tidaknya infeksi, dan ada tidaknya tanda dan gejala iskemia. 

Klasifikasi infeksi kaki diabetik  menurut  University  of  Texas (Boulton, 2014)  

dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini:  
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Tabel 2.1Klasifikasi infeksi kaki diabetik  menurut  University  of  Texas 
(Boulton, 2014) 

Stage 
  Grade  
    

0 1 2 3  
     

 Pre/post ulkus Ulkus Ulkus dalam Ulkus meluas 
A tanpa kerusakan Superfisial (hingga ke hingga ke 

 Kulit  tendon/kapsul) tulang/sendi 
B + infeksi + infeksi + infeksi + infeksi 
C + iskemia + iskemia + iskemia + iskemia 

D 
+ infeksi dan + infeksi dan + infeksi dan + infeksi dan 
Iskemia Iskemia Iskemia Iskemia 

 

Klasifikasi infeksi kaki diabetik menurut Infectious Diseases Society of 

America (IDSA)(Ahmad, 2016) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 2.2 Klasifikasi infeksi kaki diabetik menurut Infectious Diseases Society of 
America (IDSA)(Ahmad, 2016) 

Deskripsi klinis IDSA IWGDF 
Luka tanpa purulence atau tanpa manifestasi 
inflamasi  

Tidak 
terinfeksi 

1 

2 Manifestasi peradangan (purulensi atau eritema, 
nyeri, kelembutan, kehangatan, atau indurasi); 
Selulitis atau eritema meluas 52 cm 
sekitar ulkus, dan infeksi terbatas pada kulit atau 
jaringan subkutan superfisial; tidak ada 
komplikasi lokal atau penyakit sistemik 

Ringan 2 

Infeksi pada klien yang secara sistemik baik dan 
stabil secara metabolik tetapi memiliki 2 cm 
lymphangitis yang tersebar di bawah fasia; abses 
jaringan dalam, 
Ganggren, otot, tendon, sendi, dan tulang 

Moderat 3 

Infeksi pada klien dengan toksisitas sistemik atau 
ketidakstabilan metabolik (misalnya, demam, 
menggigil, takikardia, hipotensi, kebingungan, 
muntah, leukositosis, 

Parah 4 
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Klasifikasi menurut International Working Group infeksi kaki diabetik 

(Noor, Ullah and Ahmad, 2017) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3 Klasifikasi menurut International Working Group infeksi kaki diabetik 
(Noor, Ullah and Ahmad, 2017) 
Kelompok Keterangan 
Kelompok risiko 1 Tidak ada neuropati maupun PVD 
Kelompok risiko 2 Terdapat neuropati, tidak ada deformitas atau PVD 
Kelompok risiko 3 Terdapat neuropati dan deformitas dan atau PVD 
Kelompok risiko 4 Riwayat patologis 

 

2.3.3 Pathofisiologi 

Klien DM mengalami kenaikan kadar glukosa yang  yang akan 

mengakibatkan Advanced glycation end products (AGEs) (Xing et al., 2016), 

dimana dengan peningkatan AGEs akan  menjadi radikal bebas yang 

menyebabkan arteriorosklerosis yang akan menimbulkan berbagai komplikasi 

vaskuler seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung coroner, dan 

stroke . Dengan adanya  arteriosklerosis maka aliran darah dan nutrisi yang 

dialirkan ke jaringan terganggu yang akan mengakibatkan kaki lebam, dingin, 

mudah cidera, infeksi di kaki juga menjadi sukar sembuh. Selain arteriosclerosis 

pada klien DM juga mengalami neuropati menyebabkan kaki tidak dapat 

merasakan panas, nyeri, kesemutan. Oleh sebab itu klien tidak akan dapat 

merasakan luka, gelembung kecil dibiarkan sampai pecah terinfeksi, neuropati 

juga akan melemahkan otot kaki sehingga merubah gerakan dan bentuk kaki, 

perubahan tekanan pada kaki lambat laun akan memicu terjadinya luka (Tandra, 

2013). 

2.3.4 Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan ulkus diabetik harus dilakukan secara menyeluruh 

(komprehensif) dan berpedoman pada karakteristik ulkus. Penatalaksanaan pada 
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ulkus diabetik mencakup kontrol berbagai aspek (Waspadji, 2006 dalam Arief, 

2008;), yaitu: 
 
1. Kontrol metabolik 
 

Kontrol metabolik dilakukan dengan cara menjaga kadar glukosa darah dalam 

batas normal. Klien dapat melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah secara 

mandiri atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya kontrol metabolik 

dilakukan untuk mencegah hiperglikemia dan memperbaiki berbagai faktor 

yang dapat menghambat penyembuhan luka. 
 
2. Kontrol  vascular  

Kontrol vaskular dilakukan dengan cara menghindari atau memodifikasi 

faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan aterosklerosis (berhenti 

merokok, membatasi makanan berlemak, dan lain sebagainya) dan 

rekonstruksi pembuluh darah pada klien iskemia. Rekonstruksi pembuluh 

darah dapat dilakukan dengan cara neovaskularisasi pada bagian distal agar 

aliran darah ke kaki meningkat. Tujuan rekonstruksi pembuluh darah adalah 

untuk membantu mempercepat penyembuhan luka, mengurangi nyeri, dan 

memperbaiki fungsi tubuh. 

3. Kontrol  luka 
 

Kontrol luka dapat dilakukan dengan cara perawatan luka yang tepat, 

penggunaan teknik dressing dan agen topikal yang tepat pada luka, dan 

debridemen pada jaringan nekrosis. Perawatan luka dilakukan sejak ulkus 

terbentuk dan dilakukan secara hati-hati dan teliti. Tujuan perawatan luka 

adalah mencegah dehidrasi dan kematian sel, mempercepat proses 

angiogenesis, dan memfasilitasi proses epitelisasi. Penggunaan teknik 
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dressing yang tepat dapat membantu menjaga kelembapan area luka. 

Pemilihan agen topikal harus mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu 

kemampuan agen dalam mengabsorpsi eksudat, membuang jaringan nekrosis 

dan kontaminasi bakteri, memberikan rehidrasi pada luka, dan kemampuan 

agen dalam mencapai dasar luka. Debridemen pada jaringan nekrosis 

merupakan suatu tindakan membuang jaringan mati, jaringan yang tercemar, 

dan menyisakan jaringan yang masih sehat. Debridemen dilakukan secara 

terus menerus selama proses pemulihan luka untuk mendukung drainase dan 

mempercepat penyembuhan luka. 
 
4. Kontrol mikrobiologis 
 

Kontrol mikrobiologis dilakukan untuk mencegah infeksi pada luka. Ulkus 

diabetik dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri jika tidak dirawat 

dengan baik. Kultur jaringan harus dilakukan untuk mengetahui jenis bakteri 

yang ada pada daerah ulkus sehingga dapat membantu dalam penentuan 

antibiotik yang tepat bagi klien. Adanya pus atau lebih dari satu tanda 

inflamasi (bengkak, kemerahan, nyeri, terasa hangat, dan kehilangan fungsi. 

menjadi tanda berkembang biaknya bakteri pada daerah ulkus dan 

menyebabkan infeksi pada daerah ulkus. 
 
5. Kontrol tekanan 
 

Kontrol tekanan dilakukan dengan cara pengurangan beban pada kaki (off-

loading) yaitu dengan menghindari semua tekanan mekanis pada kaki yang 

terluka maupun pada kaki yang mengalami kalus. Pengurangan beban pada 

kaki dilakukan untuk mencegah trauma tambahan pada kaki dan mempercepat 

proses penyembuhan luka. Penggunaan sepatu yang layak, tirah baring, 
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mengurangi aktivitas berat, dan perawatan kaki merupakan cara yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi beban pada kaki. 
 
6. Kontrol edukasi 
 

Kontrol edukasi dilakukan dengan cara memberikan edukasi mengenai 

pengelolaan ulkus diabetik dan pengelolaan DM secara mandiri. Pemberian 

edukasi yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan 

keterampilan klien serta merubah perilaku klien dalam melakukan perawatan 

mandiri. 

2.4  Perawatan Kaki 

Ulkus kaki dan amputasi adalah konsekwensi dari neuropati diabetik dan 

atau penyakit arteri perifer merupakan penyebab utama morbiditas dan mortilitas 

klien DM (American Diabetes Association, 2017). Risiko ulkus kaki dan amputasi 

dapat dicegah. Risiko ulkus dan amputasi dapat meningkat pada klien DM dengan 

faktor risiko sebagai berikut: 

1. Riwayat ulkus kaki 

2. Amputasi 

3. Deformitas kaki 

4. Neuropati perifer 

5. Kalus pre ulserativ 

6. Penyakit arteri perifer 

7. Kontrol glikemi yang buruk 

8. Penurunan visual 

9. Nefropati diabetik 

10. Perokok 
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Menurut International Working Group of Diabetic foot (2015), Pendidikan 

kesehatan disajikan secara terstruktur dan terorganisir serta memainkan peran 

penting dalam pencegahan masalah pada kaki yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi dan keterampilan . Klien dengan DM harus belajar bagaimana mengenali 

potensial masalah pada kaki dan mengetahui langkah langkah yang harus 

dilakukan. 

Hal- hal yang perlu dibahas ketika menginstruksikan klien yang berisiko 

tinggi menurut  (IWGDF, 2015)adalah sebagai berikut 

Tabel 2.4 Komponen perawatan kaki menurut IWGDF (2015) 
NO KOMPONEN PERAWATAN KAKI 

Perawatan kaki mandiri 
1 Inspeksi kaki harian 

a. Memeriksa kaki sendiri setiap pagi untuk melihat adanya tanda 
tanda bengkak, perubahan warna kulit, rasa sakit, retakan pada 
kulit 

2 Menjaga kaki bersih dan kering 
a. Mencuci kaki setiap hari dengan menggunakan air bersih, 

menggunakan sabun dengan lembut dan mengeringkan kaki 
dengan handuk sampai sela jari kaki 

3 Menjaga kelembutan kaki 
a. Menggunakan lotion setiap selesai mencuci dan mengeringkan 

kaki 
b. Menggunakan lotion diseluruh permukaan atas dan bawah kaki 

4 Memotong kuku 
a. Memotong kuku setelah mandi dan tidak terlalu pendek 
b. Memotong kuku sejajar dengan ujung jari dan lurus 

5 Perlindungan dan pertolongan pertama pada trauma kaki 
a. Menggunakan sandal atau sepatu saat bepergian 
b. Menggunakan sandal atau sepatu saat beraktifitas di rumah 
c. Memeriksa suhu air terlebih dahulu sebelum mandi 

6 Pemilihan sepatu dan kaos kaki 
a. Membersihkan bagian dalam sepatu dari pasir atau kerikil 

sebelum digunakan 
b. Menggunakan sepatu yang rata atau tanpa hak 
c. Menggunakan kaos kaki dengan bahan yang lembut 
d. Mengganti kaos kaki setiap hari 
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2.5 Kepatuhan 

2.5.1 Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut 

perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan 

dan berdisiplin. Kepatuhan (adherence) secara umum didefinisikan sebagai 

tingkatan perilaku seseorang yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan 

atau melaksanakan perubahan gaya hidup sesuai dengan rekomendasi pemberi 

pelayanan kesehatan (WHO, 2003). 

2.5.2 Faktor yang memengaruhi kepatuhan 

Perilaku kepatuhan sering diartikan sebagai usaha klien untuk 

mengendalikan perilakunya, bahkan jika hal tersebut dapat menimbulkan risiko 

mengenai kesehatannya. Faktor faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan 

(Niven, 2008) adalah 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajara agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan dapat meningkatkan 

kepatuhan selama pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif. 

2. Akomodasi 

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian klien yang 

dapat memengaruhi kepatuhan diantaranya adalah jarak dan waktu. 

3. Modifikasi faktor lingkungan dan social 
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Hal ini berarti membangun dukungan social dari keluarga, teman-teman, 

kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap 

program pengobatan seperti pengurangan berat badan, berhenti merokok dan 

menurunkan konsumsi alcohol. 

4. Perubahan model terapi  

Membuat program pengobatan sederhana mungkin dan mengikutsertakan klien 

dalam pembuatan program pengobatan (terapi). 

5. Meningkatkan interaksi professional kesehatan dengan klien 

Meningkatkan interaksi professional kesehatan dengan klien adalah suatu hal 

penting untuk memberikan umpan balik pada klien setelah memperoleh 

informasi tentang diagnosis. Suatu penjelasan penyebab penyakit dan 

bagaimana pengobatan dapat meningkatkan kepatuhan, semakin baik 

pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan, semakin teratur pula klien 

melakukan kunjungan. 

6. Pengetahuan 

Pengatahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, dari pengalaman dan penelitian 

terbukti bahwa perilaku yang didasari pengetahuan  akan lebih langgeng dari 

pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan (Notoatmojo, 2007). 

Menurut fungsinya pengetahuan merupakan dorongan dasar untuk ingin tahu, 

untuk mencari penalaran, dan umtuk mengorganisasi pengalamannya. Adanya 

unsur pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh 

individu akan disususn, ditata kembali atau di ubah sedemikian rupa sehingga 

tercapai suatu konsistensi(Azwar, 2007). 
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7. Usia  

Usia adalah umur yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang 

tahun, tingkat kematangannya dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan, masyarakat yang lebih 

dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi tingkat 

kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan 

jiwanya (Notoatmojo, 2007). 

8. Dukungan keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih, 

adanya ikatan persaudaraan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah 

tangga berinteraksi  satu sama lain, mempertahankan satu kebudayaan. 

2.5.3 Faktor faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan 

Faktor faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan menurut niven (2008) 

dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Pemahaman tentang instruksi. Jika seorang mengalami ketidakpahaman 

terhadap suatu instruksi maka konsekwensi yang akan didapat adalah 

ketidakpatuhan. 

2. Kualitas interaksi juga merupakan elemen penting dalam menentukan derajat 

kepatuhan. Korsch & Negrete dalam Niven (2008) telah mengalami 800 

kunjungan orang tua dan anak anaknya ke rumah sakit anak di Los Angeles. 

Selama 14 hari mereka mewancarai ibu ibu tersebut untuk memastikan apakah 

ibu ibu tersebut melaksanakan nasehat yang diberikan dokter, mereka 

menemukan bahwa ada hubungan antara lamanya kepuasan ibu tehadap 
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konsultasi dengan seberapa jauh mereka mematuhi nasehat dokter, tidak ada 

hubungan antara lamanya konsultasi dengan kepuasan ibu.  

3. Keluarga juga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam 

menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga 

menentukan tentang program pengobatan yang dapat mereka terima. 

4. Keyakinan, sikap dan kepribadian. Becker dalam Niven (2008), melakukan 

penelitian pada 50 orang klien hemodialisa yang harus mematuhi program 

pengobatan yang kompleks, meliputi diet, pembatasan cairan dan pengobatan. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan, sikap dan 

kepribadian akan kesehatan klien akan berguna untuk memperkirakan adanya 

ketidakpatuhan. Keyakinan, sikap dan kepribadian klien tentang penyakit yang 

dideritanya dan tentang terapi yang harus dijalankannya dapat saja dipengaruhi 

oleh bagaimana cara petugas kesehatan dalam hal ini perawat dalam 

meyakinkan klien dan memotivasi klien untuk dapat bangkit dari keterpurukan 

akan penyakit dan terapi yang akan dijalankannya melalui komunikasi 

terapeutik. 

2.6 Teori Keperawatan Self Care Dorothea E. Orem 

Pandangan model konsep dan teori ini merupakan gambaran dari bentuk 

pelayanan keperawatan yang akan diberikan oleh perawat kepada klien dalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan tindakan dan lingkup pekerjaan 

dengan arah yang jelas dalam pelayanan keperawatan (Murwani, 2008b). Teori ini 

mengacu kepada bagaimana individu memenuhi kebutuhannya  sendiri, maka 

timbullah teori dari Orem tentang Self Care Deficit of Nursing.  
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Gambar 2.1 Teori keperawatan Self Care Orem (Sumber : Aligood, 2014) 
 

Dari teori ini oleh Orem dijabarkan ke dalam tiga teori yaitu ; 

1. Self Care 

Teori self care ini, Orem mengemukakan bahwa self care meliputi; pertama, 

self care itu sendiri,yang merupakan aktifitas dan inisiatif dari individu serta 

dilaksanakan oleh individu itu sendiri dalam memenuhi serta mempertahankan 

kehidupan, kesehatan serta kesejahteraan.Kedua self care agency merupakan 

suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri sendiri, yang 

dapat dipengaruhi oleh usia, perkembangan, sosiokultural, kesehatan dan lain 

lain; ketiga, adanya tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri yang 

merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu untuk perawatan diri 

sendiri dengan menggunakan alat dan metode yang tepat; keempat kebutuha 
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self care merupakan suatu tindakan yang ditujukan pada penyediaan dan 

perawatan diri sendiri yang bersifat universal dan berhubungan dengan proses 

kehidupan manusia serta dalam mempertahankan fungsi tubuh. Kebutuhan Self  

Care therapeutik (therapeutic Self Care Demand) merupakan totalitas dari 

tindakan self care yang diinisiatif dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

self care dengan menggunakan metode yang valid yang berhubungan dengan 

tindakan yang akan dilakukan. 

2. Self Care Deficit 

Teori ini merupakan inti dari teori  general keperawatan Orem. Yang 

menggambarkan kapan keperawatan di perlukan. Dalam teori ini keperawatan 

diberikan jika seorang dewasa (atau pada kasus ketergantungan) tidak mampu 

atau terbatas dalam melakukan self care secara efektif. Keperawatan diberikan 

jika kemampuan merawat berkurang atau tidak dapat terpenuhi atau adanya 

ketergantungan. Orem mengidentifikasi lima metode yang dapat digunakan 

dalam membantu self care: 

1) Tindakan untuk atau lakukan untuk orang lain. 

2) Memberikan petunjuk dan pengarahan. 

3) Memberikan dukungan fisik dan psikologis. 

4) Memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan 

personal. 

5) Pendidikan. 

Perawat dapat membantu individu dengan menggunakan beberapa atau 

semua metode tersebut dalam memenuhi self care. Orem menggambarkan 

hubungan diantara konsep yang telah dikemukakannya. 
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3. Nursing system 

Nursing system didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self care 

dan kemampuan klien melakukan self care.  therapeutic demand dengan self care 

agency berdampak self care deficit pada seseorang individu. Interaksi antara 

perawat dengan klien akan dapat terjadi jika klien mengalami self care deficit, 

disinilah muncul nursing agency. Orem mengidentifikasikan klasifikasi Nursing 

System : 

1) The Wholly compensatory system 

Merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan 

secara penuh kepada klien dikarenakan ketidakmampuan klien dalam 

memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri yang memerlukan 

bantuan dalam pergerakan, pengontrolan dan ambulasi, serta adanya 

manipulasi gerakan. 

2) The Partly compensantory system 

Merupakan system dalam memberikan perawatan diri secara sebagian saja 

dan ditujukan pada klien yang memerlukan bantuan secara minimal seperti 

pada klien post op abdomen dimana klien ini memiliki kemampuan seperti 

cuci tangan, gosok gigi, akan tetapi butuh pertolongan perawat dalam 

ambulasi dan melakukan perawatan luka. 

3) The supportive – Educative system 

Merupakan sistem bantuan yang diberikan pada klien yang membutuhkan 

dukungan pendidikan dibutuhkan dengan harapan klien mampu melakukan 

perawatan secara mandiri. sistem ini dilakukan agar klien mampu 

melakukan tindakan keperawatan setelah dilakukan pembelajaran.  
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2.7  Kalender Sebagai Media DSME 

 Kalender merupakan perhitungan waktu dalam jangka panjang dimana 

terdapat tiga jenis kalender yaitu kalender solar yang perhitungannya didasarkan 

oleh pergerakan matahari mengelilingi bumi selama 365,256 hari, kalender lunar 

yaitu kalender yang dibuat berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi yaitu 

selama 29,53039 hari dalam satu bulan dan yang terakhir adalah kalender 

lunisolar yang menyesuaikan kalender lunar dengan perhitungan matahari (Ismail, 

2014). Contoh kalender solar adalah kalender masehi. Kalender masehi 

menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun, sejarah kalender masehi berkaitan erat 

dengan bangsa romawi, contohnya pemberian nama pada setiap bulannya 

berdasarkan nama dewa, dewi dan kaisar Bangsa Romawi. 

Kalender dapat dijadikan sebagai media untuk berpromosi, kalender 

selama ini dijadikan sebagai promosi oleh perusahaan atau instansi pemerintah 

untuk memperkenalkan perusahaannya kepada masyarakat karena selain sebagai 

penanda hari, tanggal dan tahun kalender dapat digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan informasi (Intarto, 2013) 

Kalender dapat menjadi media yang baik untuk mendapatkan respons 

pembaca terhadap pesan pesan yang ingin disampaikan jika kalender mudah 

dibaca sesuai selera dan informatif dengan informasi yang disampaikan melalui 

kalender dapat dibaca secara berulang ulang karena kalender akan digunakan 

selama 12 bulan. 

Kalender merupakan media cetak, pesan yang ingin disampaikan tertuang 

dalam tulisan dan gambar gambar sehingga dapat memperjelas informasi yang 

disajikan. Menurut  Edgar Dale (1964) dalam  Nursalam and Efendi 2008, dengan 
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menggunaan media cetak yang melibatkan gambar kemampuan sasaran untuk 

mengingat kembali informasi yang diberikan sebesar 30%. 

Penggunaan kalender sebagai media DSME ditujukan sebagai media untuk 

menyampaikan pesan mengenai diet DM yang tepat. Kalender dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan diet DM, sehingga klien DM mendapatkan 

kemudahan dalam melaksanakan diet DM yang sesuai.  

2.8 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.5 Keaslian penelitian Pengaruh DSME dengan media kalender terhadap 
kepatuhan perawatan kaki klien DM  tipe 2 di Balai Pengobatan  Muhammadiyah 
Lamongan 

 

NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

    1 
 
 
 

Model Self 
Management 
Education 
(SME) dalam 
meningkat kan 
kemampuan 
deteksi dini 
hipoglikemi 
pada diabetasiI 
di RSUD dr 
Moewardi 
Surakarta 
(Lestari and 
Sunaryo, 2016) 
Jurnal 

D: Quasi eksperimental 
dengan pre test dan post test 
with control group 
S: Purposive sampling 
sejumlah 40 kelompok 
perlakuan dan kelompok 
kontrol 
V:  
-Independen : model Self 
Management Education 
-Dependen: Peningkatan 
kemampuan deteksi dini 
hipoglikemi 
A: Uji T- Independent 

Penggunaan Model 
Self Management 
Education 
berpengaruh 
terhadap 
peningkatan 
kemampuan deteksi 
hipoglikemia pada 
klien diabetes, uji 
statistik uji t- 
Independent 
didapatkan P value 
0,011 (α = 0,05). 
Self management 
education dapat 
meningkatkan 
kemampuan deteksi 
dini hipoglikemia 
pada Diabetesi  
(klien DM). 

  2 Pengembangan 
Model Self Care 
Management-
Holistic 
Psychospiritual 
Care Terhadap 
Respon Holistik 

D: Quasy Experiment 
S: purposive sampling 
sejumlah 25 kelompok 
perlakuan dan 25 kelompok 
kontrol  
V:  
-Independen: Model Self Care 

menunjukkan 
bahwa klien DM 
tipe 2 
membutuhkan 
pengetahuan dan 
keterampilan untuk 
mengelola penyakit 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

Klien Diabetes 
Melitus Tipe 2 
(Kusnanto, 
2012) 
Disertasi 

Management-Holistic 
Psychospiritual Care 
-Dependen: respon holistic 
A: Uji t, McNemar dan Chi-
Square 
 

secara mandiri, 
terjadi penurunan 
nilai kadar glukosa 
darah 2 jam PP, 
A1C, koping lebih 
konstruktif, 
hubungan 
interpersonal 
meningkat dan klien 
lebih bertawakal 

    3 Edukasi dengan 
pendekatan 
prinsip 
Diabetes Self 
Management 
Education 
(DSME)  
meningkatkan 
perilaku 
kepatuhan diet 
pada klien 
diabetes 
mellitus tipe 2 
(Rohmatul laili, 
2012)Jurnal 

D: Quasi eksperiment 
S: 12 orang pada masing 
masing kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol 
V: 
-Independent: Edukasi 
dengan pendekatan prinsip 
Diabetes Self Management 
Education (DSME)  
-Dependen: perilaku 
kepatuhan diet 
I: kuesioner 
A: Wilcoxon Signed Ranks 
Test  dan uji statistic Mann 
Whitney test 
Media : Booklet 

Terdapat perbedaan 
pengetahuan, sikap 
dan tindakan  
kepatuhan diet 
antara kelompok 
perlakuan yang 
telah diberikan 
edukasi dengan 
pendekatan prinsip 
DSME dan 
kelompok kontrol 
yang tidak 
diberikan edukasi 
dengan pendekatan 
prinsip DSME, 
pendekatan prinsip 
Diabetes Self 
Management 
Education (DSME) 
dapat meningkatkan 
pengetahuan, sikap 
dan tindakan 
kepatuhan diet pada 
klien DM tipe 2 di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Kebonsari 
Surabaya. 

   4 Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education 
dalam 
discharge 
planning 

D: Quasy experiment dengan 
non randomized control 
group pretest posttest design. 
S: concecutive 
sampling sebanyak 30 orang 
(15 orang kelompok 
perlakuan dan 15 orang 

Penerapan Diabetes 
Self Management 
Education (DSME) 
di dalam discharge 
planning 
memberikan 
pengaruh yang 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

terhadap self 
care behavior 
klien diabetes 
mellitus tipe 2 
(Rondhianto, 
2012) 
Jurnal 

kelompok kontrol).  
V: 
- Independen:Diabetes Self 
Management Education 
dalam discharge planning 
- Dependent: self care 
behavior 
I: kuesioner SDSCA 
(Summary of Diabetes Self 
Care Activities) 
A: uji t dependen. 
  

signifikan dalam 
peningkatan self 
care behvior klien 
DM tipe 2 
dibandingkan 
dengan pemberian 
discharge planning 
yang tanpa 
menggunakan 
DSME 

    5 Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education 
(DSME) 
terhadap risiko 
terjadinya ulkus 
diabetik pada 
klien rawat 
jalan dengan 
Diabetes 
Mellitus (DM) 
tipe 2 di RSD 
dr. Soebandi 
jember 
(Yuanita, 
Wantiyah and 
Susanto, 
2014)Skripsi 

D: quasi experimental 
dengan desain penelitian pre-
test and post-test with 
control group design. 
S: Consequtive sampling 
sejumah 40 orang yang 
terbagi menjadi 20 orang 
pada kelompok intervensi 
dan 20 orang pada kelompok 
kontrol. 
Variabel:  
- Independen: Diabetes Self 
Management education 
(DSME). 
- Dependen: risiko terjadinya 
ulkus diabetik pada klien 
rawat jalan dengan Diabetes 
Mellitus (DM) tipe 2 
I: Lembar Observasi 
A: Paired T-test dan 
Independent T-test 

Terdapat perbedaan 
yang signifikan skor 
risiko terjadinya 
ulkus diabetik 
antara kelompok 
intervensi dan 
kelompok kontrol 
setelah dilakukan 
DSME, yang berarti 
pula bahwa ada 
pengaruh DSME 
terhadap risiko 
terjadinya ulkus 
diabetik pada klien 
DM tipe 2, (p: 
0,001; α: 0,05). 

6.2 
Rata-rata skor risiko 
terjadinya ulkus 
diabetik sebelum 
dilakukan DSME 
pada kelompok 
intervensi adalah 
3,70; dan saat 
observasi awal pada 
kelompok kontrol 
sebesar 3,75 
Rata-rata skor risiko 
terjadinya ulkus 
diabetik sesudah 
dilakukan DSME 
pada kelompok 
intervensi adalah 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

2,45; dan saat 
observasi akhir 
pada kelompok 
kontrol adalah 3,40; 

    6 Pengaruh 
Pendidikan 
Kesehatan 
Diabetes Self 
Management 
Education 
(DSME) 
Terhadap Kadar 
Gula Darah 
Klien Diabetes 
Tipe II di 
Prolanis 
Puskesmas 
Gajahan 
Surakarta 
(Rangga Aji 
Nur Wahid,  
Atiek 
Murharyati,  
Galih Setia Adi 
1, 2013) 

D: quasi experimental 
dengan pre-test and post-test 
with control group design. 
S : Consequtive sampling 40 
responden yang dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu 
kontrol. 
V: 
- independen:  
Pendidikan Kesehatan 
Diabetes Self Management 
Education (DSME) 
-dependen: Kadar Gula 
Darah 
I:  Lembar Observasi 
A: Paired T-test dan 
Independent T-tes 

 
 

Ada pengaruh 
pendidikan 
kesehatan Diabetes 
Self Management 
Education (DSME) 
terhadap kadar gula 
darah klien diabetes 
tipe II di prolanis 
puskesmas Gajahan 
Surakarta.  
Ada perbedaan 
antara kadar gula 
darah sebelum 
DSME dengan 
kadar gula darah 
sesudah DSME 
pada kelompok 
Intervensi, p value 
yaitu 0,782 > 0,05. 
Nilai t positif 
(0.281) 
menunjukkan 
bahwa jumlah kadar 
gula darah sebelum 
DSME lebih besar 
dari jumlah kadar 
gula darah setelah 
DSME. 

    7 Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education And 
Support 
(DSME/S) 
terhadap stres 
pada klien 
diabetes melitus 
tipe 2 di 
wilayah kerja 
puskesmas 
Patrang 

D: quasi experimental 
dengan menggunakan 
randomized control group 
pretest post tes design  
S: Simple random sampling 
sejumlah 30 responden yang 
terbagi menjadi 15 responden 
untuk kelompok perlakuan 
dan 15 responden 
V 
-independen: Pengaruh 
Diabetes Self Management 
Education And 

Terdapat pengaruh 
signifikan DSME/S 
terhadap penurunan 
stres pada klien DM 
tipe 2 di wilayah 
kerja Puskesmas 
Patrang Kabupaten 
Jember 
Penurunan nilai  
stres didapatkan 
lebih besar pada 
kelompok perlakuan 
dibanding 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

kabupaten 
Jember 
(Wiastuti, 2016) 

Support (DSME/S)  
-dependen: Stres. 
I: Kuesioner 
A: Dependent dan 
Independent T test 

kelompok kontrol. 

   8 Pengaruh 
program 
Diabetes Self 
Management 
Education 
berbasis 
keluarga 
terhadap 
kualitas hidup 
klien diabetes 
melitus tipe 2 di 
wilayah 
puskesmas  
Baturraden 
(Windani et al., 
2016) 

  

D: quasi experiment one 
group with pre and post test 
design 
S: purposive sampling 18 
Tehnik pengambilan 
sampling :  
V: 
-Independen: program 
Diabetes Self Management 
Education berbasis keluarga. 
-Dependen: kualitas hidup   
I: instrument DQOL 
(Diabetes Quality of Life) 
A: Pair t test 

Adanya perubahan 
kualitas hidup yang 
signifikan pada 
klien diabetes 
melitus tipe 2 di 
wilayah kerja 
Puskesmas 2 
Baturraden setelah 
diberikan edukasi 
dengan pendekatan 
DSME, hal ini 
dapat diketahui dari 
rata-rata kualitas 
hidup pada 
pengukuran pertama 
(sebelum intervensi) 
adalah 2.3583 dan 
pada pengukuran 
kedua (setelah 
intervensi)  rata-rata 
kualitas hidup 
meningkat menjadi 
2.7061.  

    9 Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education and 
Support 
(DSME/S) 
Terhadap 
Kualitas Hidup 
Pada Klien 
Diabetes 
Melitus Tipe II 
di Wilayah 
Kerja 
Puskesmas 
Patrang 
Kabupaten 
Jember 

D: randomized control group 
pre test post test design. 
S: simple random sampling 
sejumlah 30 orang  terbagi 
menjadi 15 orang pada 
kelompok intervensi dan 15 
orang pada kelompok  
kontrol 
Variabel: 
- Independen: Diabetes Self 
Management Education and 
Support (DSME/S) 
- Dependen: Kualitas Hidup 
I: instrument DQOL 
(Diabetes Quality of Life) 
A: dependent t-test 

 

Pengaruh DSME/S 
terhadap kualitas 
hidup pada klien 
Diabetes Melitus 
(DM) Tipe 2 di 
wilayah kerja 
Puskesmas Patang 
Kabupaten Jember. 
DSME/S dapat 
meningkatkan  
pengetahuan dan 
kemampuan 
perawatan diri yang 
diperlukan untuk 
mengontrol kadar 
gula darah dan 
mencegah 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

(Dzusturia, 
2016) 

  komplikasi, Hal ini 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
hidup klien.  

10 
 

Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education and 
Support 
(DSME/S) 
terhadap efikasi 
diri klien 
diabetes melitus 
(dm) tipe 2 di 
wilayah kerja 
puskesmas 
Patrang 
kabupaten 
Jember 
(Indrayana, 
2015) 
Skripsi 

D: Quasi eksperimental 
dengan rancangan pre test 
dan post test with control 
group design  
S: Simple random sampling 
sejumlah 
30 orang terbagi menajdi 15 
orang pada masing-masing 
kelompok. 
V: 
-Independen: Diabetes Self 
Management Education and 
Support (DSME/S) 
-Dependen: efikasi diri 
I: Kuesioner 
A:  uji Paired T-test dan 
Independent T-test. Uji 
Paired T-test 
 

Terdapat Pengaruh 
Diabetes Self 
Management 
Education 
and Support 
(DSME/S) terhadap 
efikasi diri klien 
diabetes melitus 
(dm) tipe 
2,Terdapat 
perbedaan 
signifikan nilai 
efikasi diri diantara 
kelompok perlakuan 
dan kelompok 
kontrol yaitu 
peningkatan nilai 
efikasi diri lebih 
besar pada 
kelompok perlakuan 
(t = 9,907) dengan p 
value = 0,000  

11 Impact of the 
self-care 
education 
program on 
quality of life in 
patients 
with type II 
diabetes (Baraz, 
Zarea and 
Shahbazian, 
2017) 

D: Quasi eksperimental 
dengan rancangan pre test 
dan post test with control 
group design  
 S: Simple random sampling 
sejumlah 30 orang 
V: 
-Independen: Self-care 
education program 
-Dependen: Quality of life 
I: Kuesioner 
A: Pair t test 

menunjukkan 
bahwa ada 
peningkatan yang 
signifikan pada 
kesehatan umum (P 
= 0,027), peran fisik 
(P <0,001), fungsi 
fisik (P = 0,027), 
fungsi sosial (P = 
0,029) dan nyeri 
tubuh (P = 0,020). 
Kesimpulan: Hasil 
dari penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa pendidikan 
klien terstruktur 
(DSME) 
meningkatkan 
kwalitas hidup klien 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

DM  
12 Self- Diabetes 

Management 
Education and 
Medical 
Nutrition 
Therapy 
Improve Patient 
Outcomes: A 
Pilot Study 
Documenting 
the Efficacy of 
Registered 
Dietitian 
Nutritionist 
Interventions 
through 
Retrospective 
Chart Review  
(Rdn et al., 
2017) 

D: Retrospective chart 
review 
S: Sampel acak dari 100 
grafik dipilih dari rekam 
medis elektronik klien 
diabetes tipe 2 yang 
menyelesaikan DSME dan 
MNT individual, Juni 2013 
sampai 2014 
V:  
Independen: Self- Diabetes 
Management Education and 
Medical Nutrition Therapy 
Dependen: Patient Outcomes 

Pendidikan gizi 
yang diberikan 
melalui program 
DSME 
menunjukkan hasil 
positif (BB, BMI, 
HBA1c dan lipid) 
Adanya penurunan 
kadar HBA1c dan 
lipid serta 
penurunan 
terjadinya obesitas  

13 Pengaruh 
pendidikan 
kesehatan 
dengan media 
kalender sehat 
terhadap 
kepatuhan klien 
DM tipe 2 
(Permatasari, 
2014) 

D: Pre-experimental pre-
post-test in one group (One-
group pre-post test design 
S: Purposiv sampling 
V:  
-Independen:Pengaruh 
pendidikan kesehatan dengan 
media kalender sehat 
-Dependen:kepatuhan diet 
I: Kuesioner, Observasi 
A: Wilcoxon sign rank test 

Pendidikan 
kesehatan dengan 
media kalender 
dapat meningkatkan 
kepatuhan dan niat 
menjalani diiet DM 
tetapi perubahan 
tersebut tidak 
signifikan. 

    14 Effectiveness of 
Diabetes Self 
Management 
Education 
Against Type 2 
DM patients 
Independence 
in Managing 
Diet Disease In 
General 
Hospital 
Jombang 
(Hariyono, 

D: Pre-experimental pre-
post-test in one group (One-
group pre-post test design 
S: Simple random sampling 
sejumlah 30 klien 
V: 
- Independen: Diabetes Self 
Management Education 
-Dependen: independensi 
pengelolaan diet 
I: Kuesioner 
A: Wilcoxon Signed Rank 

Independensi 
responden dalam 
mengelola diet DM 
sebelum diberikan 
Diabetes Self 
Management 
Education, 
mayoritas (80%) 
dalam kriteria 
perawatan parsial 
Independensi 
responden dalam 
mengelola diet 
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NO 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 
Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

2016)Jurnal diabetes yang 
diberikan setelah 
Pendidikan 
Pengelolaan Diri 
Diabetes, mayoritas 
(56,7%) dalam 
kriteria perawatan 
minimal 
Ada efek Diabetes 
Self-Management 
Education terhadap 
independensi klien 
diabetes  
Tipe 2 dalam 
mengelola pola 
makan di Poli RSU  
Jombang. 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan 

 : diteliti 
 
Gamb   : Tidak diteliti 
 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh Diabetes Self Management Education 
melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki pada 
klien DM tipe 2 di BP Muhammadiyah Lamongan 

 

   self Care Demand > Self Care agency 

Theory Nursing System : Supportive- Educative 

Diabetes Self Management Education 
melalui media kalender 

Self Care Agency meningkat 

  

Self Care 

Konsep dasar 
DM 

Penatalaksanaan 
 DM 

Pencegahan komplikasi 
akut dan kronis 

Pengetahuan tentang konsep dan 
penatalaksanaan DM  meningkat 

Pengetahuan pencegahan 
komplikasi meningkat 

Patuh 

   Program DM Perawatan kaki 

Pengelolaan stress 
dan perawatan kaki 

Inspeksi kaki sendiri setiap pagi, menjaga kaki 
bersih dan kering, menjaga kelembutan kaki 
memotong kuku tidak terlalu pendek dan cara 
memotong sejajar,  melakukan perlindungan dan 
pertolongan pertama pada trauma kaki, 
Melakukan pemilihan sepatu dan kaos kaki  
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan mekansme pengaruh Diabetes Self  Management 

Education melalui media kalender terhadap kepatuhan melakukan perawatan kaki. 

Berdasarkan teori keperawatan  Self Care yang dikemukakan oleh Dorothea 

Orem, Ketidakseimbangan antara Self -Care therapeutic demand dengan Self -

Care Agency berdampak Self- care deficit. Ketika terjadi Self care deficit pada 

klien DM tipe 2 maka peran  perawat sebagai Nursing agency memberikan 

edukasi berupa DSME melalui media kalender yang terdiri dari 4 sesi yaitu 

menjelaskan konsep DM, penatalaksanaan DM, Pengelolaan stress, perawatan 

kaki dan pencegahan komplikasi akut dan kronis. Perawatan kaki yang terdiri dari 

inspeksi kaki harian, menjaga kaki bersih dan kering, menjaga kelembutan kaki, 

memotong kuku dan perlindungan dan pertolongan pertama pada trauma kaki. 

Kalender dapat dilihat klien setiap hari sehingga  nursing agency meningkat yang 

meningkatkan kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2.  

3.2 Hipotesis  

H1: Ada pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME)  melalui 

media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien  DM type 2 di Balai 

Pengobatan Muhammadiyah Lamongan. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  quasy- experiment. 

Nursalam (2016) menjelaskan bahwa rancangan penelitian quasy- eksperiment ini 

kelompok experimental diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada 

kedua kelompok perlakuan diawali dengan pre-tes, dan setelah pemberi perlakuan 

dilakukan pengukuran kembali (pasca tes). 

Tabel 4.1 Rancangan penelitian  pengaruh Diabetic Self Management Education 
(DSME) melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki 
klien  DM type 2 di BP Muhammadiyah Lamongan 

 
Subyek Pra Perlakuan Pasca-test 

K-A O I O1-A 
K-B O 

Time 1 
O 

Time 2 
O1-B 

Time 3 
 
Keterangan 
K-A : Subyek (DM type 2) perlakuan 
K-B : Subyek (DM type 2) kontrol 
O : Observasi  sebelum dilakukan DSME melalui media kalender 
I : Intervensi (DSME melalui media kalender) 
OI (A+B) : Post test sesudah dilakukan  DSME 
 

4.2 Populasi, Sampel dan Besar, Tehnik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisiasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang  mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi 

pada penelitian ini adalah semua klien DM type 2 di BP Muhammadiyah 

Lamongan  2017 sebanyak 110 orang. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012) . Besar sampel dalam penelitian ini adalah 

klien dengan diagnosa DM tipe 2  yang periksa di BP Muhammadiyah Lamongan  

yang memenuhi kriteria inklusi. Penentuan besar sampel untuk penelitian ini 

didasarkan pada rumus  Frederer. Menurut Supranto J (2000) menjelaskan 

besarnya sampel menurut rumus Frederer dapat ditentukan sebagai berikut : 

(t-1) (r-1) > 15 

(2-1) (r-1) > 15 
 

(r-1) > 15 
 

r > 15 + 1 
r > 16   

Keterangan : 
t : Banyaknya kelompok perlakuan 
r : Besar sampel 

 
 Jumlah sampel akhir yang dibutuhkan untuk penelitian dengan 

menghitung besar sampel penelitian adalah 16 orang. sehingga klien pada 

kelompok perlakuan sejumlah 16 klien dan klien pada kelompok kontrol sejumlah 

16 klien. 

Peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai berikut 

1. Kriteria inklusi 

1) Berusia 45- 65 tahun 

2) Dapat berkomunikasi verbal dengan baik 

3) Mampu membaca dan menulis 

4) Tinggal dengan keluarga 
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2. Kriteria eksklusi 

1) Klien DM type 2  yang mempunyai keterbatasan fisik ,mental dan kognitif 

seperti buta,tuli dan cacat mental 

2) Klien DM type 2 yang mengalami komplikasi seperti nefropati, 

cardiomiopati 

3. Kriteria drop out 

1) Klien menjalani rawat inap 

2) Klien meninggal 

4.2.3 Tehnik pengambilan sampel 

Penelitian ini menggunakan Nonprobability sampling (purposive 

sampling) yaitu penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi 

sesuai yang dikehendaki oleh peneliti dan mewakili populasi yang ada. 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh  informasi, kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono  2012). 

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang memengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain. (Nursalam, 2016). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Diabetes self Management Education melalui media 

kalender. 
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4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variable yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variable lain (Nursalam, 2016). Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan melakukan perawatan kaki pada klien DM tipe 2. 
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4.3.3 Definisi operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional pengaruh Diabetes Self Management Education 
melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki  klien DM 
type 2 di BP Muhammadiyah Lamongan. 

Variabel Definisi  Parameter Alat 
Ukur 

Skala  Skor 

Variabel 
independen :  
Diabetes Self 
Management 
Education 
(DSME) 
melalui 
media 
kalender 

Suatu metode 
pemberian 
pendidikan 
kesehatan 
mengenai 
pengelolahan 
DM secara 
mandiri 
melalui 
media berupa 
lembaran-
lembaran 
yang 
menunjukkan 
sebuah sistem 
yang 
membagi 
waktu 
menurut 
hitungan 
tahun, bulan, 
minggu dan 
hari. 

dilakukan 
sebanyak 4 sesi 
dalam waktu 1 
bulan dengan 
durasi ± 60 
menit untuk 
tiap sesinya 
Sesi 1 
menjelaskan 
konsep dasar 
tentang DM  
Sesi 2 
menjelaskan 
penatalaksanaa
n DM 
sesi 3 
menjelaskan 
pengelolaan 
stres dan 
perawatan kaki 
sesi 4 
menjelaskan 
pencegahan 
komplikasi 
akut dan kron 

SAP - - 

Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
melakukan 
perawatan 
kaki 

Ketaatan 
klien  DM 
type 2 
melaksanaka
n perawatan 
kaki 

Kepatuhan 
klien dalam 
melakukan 
perawatan kaki 
1. Memeriksa 

kaki sendiri 
setiap pagi 

2. Menjaga 
kaki bersih 
dan kering 

3. Menjaga 
kelembutan 
kaki 

4. Memotong 
kuku tidak 
terlalu 

Kuesione
r 
Observasi 

Ordinal Patuh          
: 63-95 
Cukup 
patuh: 
32-62 
Tidak 
patuh  
:0-31 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



64 
 

pendek dan  
cara 
memotong 
sejajar 

5. Melakukan 
perlindunga
n dan 
pertolongan 
pertama 
pada trauma 
kaki 

6. Melakukan 
pemilihan 
sepatu dan 
kaos kaki 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada variabel independen dalam penelitian ini 

Menggunakan SAP yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan DSME 

dengan media kalender. 

 Sedangkan instrumen pada variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan alat ukur kuesioner Nottingham Assessment of functional footcare 

(NAFF) yang  dikembangkan oleh Lincolin et al., (2007) dan sudah dilakukan 

content validity pada tiga ahli, serta sudah diuji realibilitas menggunakan 

Cronbach Alpha dengan nilai 0,72  (Sae-sia, Maneewat and Kurniawan, 2013). 

Diabetic Foot Care Behavior (DFCB) yang merupakan standar internasional dan 

instrument pengembangan terkait perilaku perawatan kaki pada klien tentang DM. 

Pada kuesioner NAFF, ada 27 poin pernyataan. Untuk kuesioner NAFF jawababn 

pernyataan positif (jawaban tertinggi) diberikan skor 3 dan untuk pernyataan 

jawaban negatif (jawaban paling rendah) diberikan nilai 0. DFCB terdiri dari 14 

pertanyaan, jika jawaban “ya” maka nilainya 1, jawaban tidak nilainya 0. Nilai 

total NAFF = 81, nilai total DFCB = 14, NAFF +DFCB =95, skala 

pengkategoriannya adalah 

1. Patuh jika responden memperoleh skor 68-95 dari kedua instrument 

(2/3x95=63-95) 

2. Cukup patuh jika responden memperoleh skr 32-62 dari kedua instrument 

(1/3-2/3x95=32-62) 

3. Tidak patuh, jika responden memperoleh skor 0-31 dari kedua instrument 

(1/3 X 95= 31) 
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4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengobatan Muhammadiyah Lamongan.  

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 24 Oktober - 25 November 2017. 

4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

4.6.1 Prosedur administrasi 

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 30 Oktober – 30 November 

2017.  Setelah mendapat rekomendasi dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya dan setelah mendapatkan persetujuan dari BP 

Muhammadiyah Lamongan. Peneliti menyampaikan kepada Kepala  BP. 

Muhammadiyah Lamongan  tentang penelitian yang akan dilakukan (tujuan, 

manfaat dan proses pengumpulan data). 

4.6.2   Proses  pengumpulan  data 

Klien yang menjadi responden ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi dengan jumlah sebanyak sampel yang telah ditentukan pada dua 

kelompok PROLANIS. Kelompok PROLANIS 2 diambil sebagai kelompok 

perlakuan dan kelompok PROLANIS 1 sebagai kelompok kontrol. Tanggal 30 

Oktober 2017, kelompok PROLANIS 2 (Kelompok perlakuan) dikumpulkan di 

Ruang Pertemuan BP. Muhammadiyah Lamongan, kemudian responden 

dijelaskan  tujuan, manfaat serta prosedur penelitian secara terperinci kepada 

kemudian memberikan informed consent tentang tujuan dan kesediaan menjadi 

responden dalam penelitian pengaruh Diabetes Self Management Education 

(DSME) melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki pada klien 

DM tipe 2 oleh peneliti dengan dibantu fasilitator karyawan BP. Muhammadiyah   

selanjutnya melakukan pre test dengan kuesioner.   
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 Tanggal 31 Oktober 2017 kelompok PROLANIS 1 (kelompok kontrol) 

dikumpulkan di Ruang Pertemuan BP. Muhammadiyah Lamongan, kemudian 

responden dijelaskan  tujuan, manfaat serta prosedur penelitian secara terperinci 

kepada kemudian memberikan informed consent tentang tujuan dan kesediaan 

menjadi responden dalam penelitian pengaruh Diabetes Self Management 

Education (DSME) melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki 

pada klien DM tipe 2 dengan dibantu oleh fasilitator karyawan BP. 

Muhammadiyah Lamongan kemudian dilakukan pre test dengan kuesioner. 

dilanjutkan observasi kepatuhan perawatan kaki  minggu pertama oleh peneliti ke 

rumah responden. 

Kelompok PROLANIS 1 (kelompok perlakuan) dilakukan intervensi 

DSME yang dilakukan 1 minggu dua kali dengan berkunjung ke rumah 

responden. Tanggal 1-3 November 2017 peneliti melakukan pertemuan awal dan 

sesi pertama, pertemuan awal membahas tentang riwayat kesehatan, penetapan 

tujuan bersama dan target pencapaian glukosa darah, sekaligus melakukan 

observasi terhadap kepatuhan perawatan kaki, tahap pertama menjelaskan konsep 

diabetes mellitus (pengertian, penyebab, tanda dan gejala, klasifikasi dan faktor 

risiko, komplikasi akut dan kronis melalui media kalender, dilanjutkan dengan 

diskusi, problem solving serta riview tujuan yang telah ditetapkan. Tanggal 4-6 

November 2017 melakukan tahap kedua  menjelaskan tentang penataksanaan DM 

melalui media kalender, dilanjutkan riview tujuan yang telah ditetapkan dan 

diskusi serta problem solving. Tanggal 7-9 November 2017 melakukan tahap 

ketiga menjelaskan tentang pengontrolan stres, perawatan kaki, dilanjutkan  

review tujuan yang telah ditetapkan  dan target pencapaian kadar glukosa darah. 

Tanggal 10-12 Novemebr 2017 melakukan tahap keempat dan  follow up Tahap 
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keempat menjelaskan tentang pencegahan komplikasi akut dan kronis, dilanjutkan 

riview tujuan yang telah ditetapkan dan problem solving. Kemudian dilanjutkan 

Follow up dengan diskusi tentang masing masing sesi serta review dari program. 

Tanggal 13-16 November 2017 Peneliti melakukan observasi kepatuhan 

perawatan kaki. Pengukuran gula darah dilakukan di BP Muhammadiyah pada 

saat mengikuti program PROLANIS tanggal 25 November 2017.  

Kelompok PROLANIS 1 (kelompok kontrol)  diberikan intervensi berupa 

penyuluhan  dan pemeriksaan gula darah yang dilakukan 1 bulan sekali oleh 

karyawan BP. Muhammadiyah Lamongan pada tanggal 31 Oktober 2017, 

Tanggal 17-19 November 2017  peneliti melakukaan observasi kepatuhan 

perawatan kaki di rumah responden. Tanggal 26 November 2017 dilakukan post 

test di Ruang pertemuan BP. Muhammadiyah Lamongan dengan menggunakan 

kuesioner.. Kelompok PROLANIS 2 (kelompok perlakuan) dilakukan post test 

dengan menggunakan kuesioner  tanggal 25 Novemebr 2017 di Ruang pertemuan 

BP Muhammadiyah Lamongan. 

4.7 Cara Analisa Data 

 Dari data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa untuk menentukan 

pengaruh Diabetes Self Management Education melalui media kalender terhadap 

kepatuhan  perawatan kaki  klien DM tipe 2. Untuk menganalisa efek intervensi  

pre test dan post tes pada kelompok kontrol dan  perlakuan  terhadap peningkatan 

kepatuhan melakukan perawatan kaki klien DM tipe 2, dilakukan uji statistik 

Wilcoxon Signed Rank Test (uji komparasi 2 sampel berpasangan ) dengan derajat 

kemaknaan α< 0,05. 

   Kemudian  untuk menilai tingkat kepatuhan melakukan perawatan kaki 

dianalisa menggunakan uji statistik Mann Whitney Test (uji komparasi 2 sampel 
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bebas/ independen) dengan  derajat kemaknaan α< 0,05. Uji ini untuk mengetahui 

kepatuhan melakukan perawatan kaki antara kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Jika hasil analisis penelitian didapatkan nilai p < 0,05 maka H1 diterima, 

artinya ada perbedaan tingkat kepatuhan melakukan perawatan kaki antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



70 
 

4.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`                

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Pengaruh Diabetes Self Management Education 
(DSME) Melalui Media Kalender Terhadap Kepatuhan  Perawatan 
Kaki Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di BP Muhammadiyah 
Lamongan 

Analisa data 
Wilcoxon Signed Rank Test dengan 

SPSS 23 dan Uji statistic Mann Whitney  

             Penyajian data 

Post tes dengan kuesioner dan lembar observasi kepatuhan 
perawatan kaki 

DSME melalui media kalender Penyuluhan melalui 
program PROLANIS 

Sampel Sesuai dengan kriteria inklusi dan 
eksklusi 

 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre tes dengan kuesioner dan lembar 
observasi 

                     Populasi 
klien DM type 2 di Balai 

Pengobatan Muhammadiyah Lamongan 

Purposive sampling 
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4.9 Masalah Etik 

Peneliti sudah  mendapatkan rekomendasi dari Fakultas Keperawatan, dan 

mendapatkan ijin dari tempat penelitian. Kemudian peneliti melakukan uji etik, 

dan sudah dinyatakan lolos uji etik dengan no : 538-KEPK, peneliti melanjutkan 

untuk pengambilan data yang didahului dengan mendapat persetujuan dari pihak 

yang diteliti dan klien sebagai media penelitian, dengan tetap menekankan 

masalah etika yang meliputi : 

1. Penjelasan Sebelum Penelitian/Informed Consent 

Lembar Informed Consent diedarkan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari penelitian. Setelah  responden 

bersedia diteliti maka mereka diminta menandatangani lembar persetujuan, jika 

tidak bersedia peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya. 

2. Nilai Klinik 

Penelitian ini merupakan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan yang 

mempromosikan kesehatan pada individu  yang menderita DM tipe 2, dengan 

memberikan  pendidikan kesehatan berupa  DSME   melalui kalender DSME. 

3. Nilai Ilmiah 

Pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh DSME melalui media kalender 

terhadap kepatuhan perawatan kaki pada klien DM. Sehingga besar harapan untuk 

hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan perawatan kaki sehngga 

mencegah ulkus diabetik. 

4. Rahasia (Privacy) 

Peneliti tidak berhak menceritakan mengenai hal apapun dari responden yang 

tidak berkaitan dengan penelitian, juga menuliskan nama inisial pada data 
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demografi responden. Peneliti menghargai data yang diberikan dengan tidak 

memaksa responden memberikan informasi sesuai keinginan peneliti dan menjadi 

informasi hanya digunakan dalam konteks penelitian. 

5. Manfaat dan Risiko 

Prinsip ini bertumpu pada aspek manfaat, maka segala bentuk penelitian yang 

dilakukan dapat memberikan manfaat pada subyek (manusia). Prinsip ini dapat 

diterapkan dengan tidak memberikan atau menimbulkan kekerasan pada manusia 

dan menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi. Pada penelitian ini subyek 

penelitian mendapatkan manfaat dalam upaya meningkatkan kepatuhan perawatan 

kaki pada klien DM untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal responden 

6. Pemerataan beban 

Subyek harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik sebelum, 

selama dan sesudah keikutsertaannya dan tidak membedakan antara kelompok 

perlakuan dan kontrol, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di antara klien. 

Responden yang dikelompok kontrol walaupun tidak mendapat intervensi masih 

berhak  mendapatkan kalender yang telah diberikan setelah post test dan  tetap 

diberikan pendidikan kesehatan tentang DM dan penatalaksanaannya  oleh 

peneliti setelah post test.  

7. Bujukan (Indocement) 

Penelitian ini memberikan souvenir sebagai bujukan. Souvenir yang diberikan 

kepada responden berupa  kalender DSME dan handuk baik kepada kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol. 
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4.10 Keterbatasan Penelitihan 

Keterbatasan penelitian dapat ditemui dalam setiap penelitian. Peneliti 

mencoba menguraikan beberapa faktor yang menjadi keterbatasan dalam 

melakukan penelitian ini, meliputi : 

1. Jumlah responden penelitian sedikit, sehingga data yang didapat tidak bisa 

digeneralisasikan dan tidak dapat menggambarkan klien DM secara 

keseluruhan. 

2. Tidak dapat mengontrol tingkat pendidikan dan lama menderita DM sehingga 

menyebabkan penelitian ini kurang homogen. 
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BAB 5  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang pengaruh pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME) 

melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM type 2 di 

BP Muhammdiyah Lamongan . Penyajian hasil dibagi dalam dua bagian yaitu 

data umum yang meliputi karakteristik tempat penelitian dan karakteristik 

responden. Data khusus meliputi tingkat kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 

2. 

5.1   Hasil Penelitian 

5.1.1 Data umum penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengobatan Muhammadiyah 

Lamongan yang berada di jalan KH Ahmad Dahlan, 8  Lamongan. BP 

Muhammadiyah  merupakan  klinik pratama dari RS Muhammadiyah Lamongan. 

BP Muhammadiyah Lamongan mempunyai kapasitas 9 tempat tidur.  Bed 

Occupation Rate (BOR) BP Muhammadiyah Lamongan mencapai 57%. 

Sedangkan rawat jalan rata rata mencapai 3000 kunjungan, dengan jumlah klien 

2000 setiap bulan, jumlah klien DM 160 klien (8%) tiap bulan dengan peringkat 4 

dari seluruh penyakit. 

BP muhammadiyah mempunyai sebuah program untuk klien DM dan 

hipertensi yaitu prolanis, kegiatan ini dilakukan sebulan sekali yang terdiri dari 

dua kelompok yaitu kelompok prolanis 1 dan kelompok prolanis 2. Kelompok 

prolanis 1 sudah terbentuk sejak bulan September 2016 yang mempunyai 30 

anggota klien DM, sedangkan kelompok prolanis 2 terbentuk mulai bulan 
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September 2017 yang mempunyai 32 anggota. Kegiatan prolanis meliputi 

penyuluhan, senam, pemeriksaan gula darah, pemberian informasi tentang DM, 

jadwal kegiatan prolanis melalui group whattsApp masing masing kelompok dan 

sampai saat ini kegiatan prolanis berjalan teratur setiap bulan. 

5.1.2 Data umum demografi 

Karakteristik responden di Balai Pengobatan Muhammadiyah Lamongan  

adalah sebagai berikut: 

Berikut ini merupakan distribusi responden DM Tipe 2 berdasarkan jenis 

kelamin di BP Muhammadiyah Lamongan tanggal 30 Oktober 2017 – 30 

November 2017 . 

Tabel 5.1 Distribusi responden menurut karakteristik demografi klien DM 
tipe 2 di BP Muhammadiyah Lamongan tanggal 30 Oktober 
2017 – 30 November 2017 

Katagori Perlakuan Kontrol 
n % n % 

 Umur     
 46-55 tahun 7 35 11 55 
 56-65 tahun 13 65 9 45 
 Total 20  20  
 Jenis Kelamin     
 Perempuan 17 85,0 10 50,0 
Laki-Laki 3 15,0 10 50,0 

 Total 20 100,0   
 Status Perkawinan     
 Kawin 20 100,0 20 100,0 
 Total 20 100,0 20 100,0 
 Pendidikan     
 Tidak tamat SD 1 5,0 4 20,0 
 Pendidikan dasar 15 75,0 2 10,0 
 Pendidikan menengah 2 10,0 9 45 
 Perguruan Tinggi 2 10,0 5 25 
 Total 20 100,0 20 100,0 
 Pekerjaan     
 Tidak bekerja 8 40,0 9 45,0 
 Swasta 3 15,0 5 25,0 
 Wiraswasta 3 15,0 1 5,0 
 PNS/POLRI/TNI 2 10,0 4 20,0 
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Tabel 5.1 menjelaskan tentang distribusi responden berdasarkan 

karakteristik responden  yang menunjukkan bahwa sebagian besar  usia  

responden adalah 56-65 tahun dengan prosentase  65% (13 orang).Sedangkan 

pada kelompok kontrol menunjukkan  sebagian besar usia responden adalah 46-55 

tahun dengan prosentase  55% (11 orang). Data distribusi responden berdasarkan 

jenis kelamin  menunjukkan bahwa hampir seluruh responden  pada kelompok 

perlakuan berjenis kelamin perempuan dengan prosentase 85% (17 orang), 

sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa setengahnya responden 

berjenis kelamin  laki laki dan perempuan dengan prosentase 50% (10 orang).   

Data distribusi responden pendidikan terakhir menunjukkan bahwa 

sebagian besar pada kelompok perlakuan adalah Pendidikan dasar dengan 

prosentase  75% (15 orang) sedangkan kelompok kontrol hampir setengahnya 

responden  mempunyai pendidikan terakhir pendidikan menengah  dengan 

prosentase 45% (9 orang). Distribusi pekerjaan responden pada kelompok 

perlakuan  dan kelompok kontrol menujukkan bahwa hampir setengahnya 

responden adalah tidak bekerja dengan prosentase 40% (8 orang) pada kelompok 

perlakuan dan hampir setengahnya responden pada kelompok kontrol adalah tidak 

bekerja dengan prosentase 45% (9 orang). Data distribusi berdasarkan  lama 

menderita DM tipe 2, pada kelompok perlakuan hampir setengahnya 

respondenberdasarkan  lama menderita DM adalah lebih dari 5 tahun dengan 

 Petani 4 20,0 1 5,0 
 Total 20 100,0 20 100,0 
 Lama menderita DM     
 < 1 Tahun 6 30,0 1 5,0 
 1-5 Tahun 6 30,0 11 55,0 
  >5 Tahun 8 40,0 8 40,0 
 Total 20 100,0 20 100,0 
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prosentase 40% (8 orang) sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar 

menderita DM tipe 2 antara 1 sampai dengan 5 tahun dengan prosentase 55% ( 11 

orang). 

5.1.3   Variabel yang diukur 

Pada bagian ini akan dijelaskan  tentang distribusi tingkat kepatuhan klien 

DM tipe 2  pada kelompok perlakuan  dan kelompok kontrol serta pengaruh 

pemberian intervensi DSME melalui media kalender terhadap kepatuhan 

perawatan kaki klien DM tipe 2. 

Pengaruh DSME melalui media kalender terhadap tingkat kepatuhan 

perawatan kaki 

Tabel 5.2 Tingkat  kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2  pada kelompok 
perlakuan  dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah dilakukan 
intervensi DSME melalui media kalender di BP. Muhammadiyah 
Lamongan Bulan  Oktober -November 2017 

Kategori 
Perlakuan Kontrol Mann 

Whitney Pre test Post test Pre test Post test 
Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % P = 0.000 

(perlakuan 
dan 

kontrol) 

Patuh 0 0% 19 95% 0 0% 0 0% 
Cukup patuh 20 100% 1 5% 20 100% 19 95% 
Kurang patuh 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Total 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 
Mean 44,20  83,55  46,3   47,5  
SD 7,84  6,621  5,545   8,382  
Wilcoxon ρ = 0,000 ρ = 0,267  

 

 
Tabel 5.4 menjelaskan tentang distribusi tingkat kepatuhan melakukan 

perawatan kaki  responden pada kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kelompok 

perlakuan, seluruh  responden  pada pre test adalah cukup patuh melakukan 

perawatan kaki   dengan prosentase 100% (20orang), dengan nilai mean 44,20 dan 

SD 7,84.  Data distribusi post test pada kelompok perlakuan menunjukkan bahwa 

hampir seluruh responden  terdapat peningkatan  tingkat kepatuhan perawatan 
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kaki  responden. Hampir seluruh responden patuh dalam perawatan kaki  dengan 

prosentase sebesar 95% (19 orang) dengan nilai mean mengalami peningkatan 

yaitu 83,55 dan SD 6,621.  Pre test pada kelompok kontrol menujukkan bahwa 

seluruh responden cukup patuh melakukan perawatan kaki dengan prosentase 

100% (20 orang) dengan nilai mean 46,3 dan SD 6,621 sedangkan data post test 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa hampir seluruh responden cukup patuh 

melakukan perawatan kaki   dengan prosentase 95 % (19 orang), akan tetapi 

sebagian kecil masih ada yang  kurang patuh melakukan perawatan kaki  dengan 

prosentase 5% (1 orang) dengan nilai mean mengalami peningkatan yaitu 47,50 

dan SD sebesar 8,832. 

Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test pada variabel kepatuahan pada pretest dan Posttest kelompok 

perlakuan. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa pada 

kelompok perlakuan p < 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang berarti bahwa pre test dan 

post test pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang 

signifikan. Sementara itu, hasil data yang didapatkan dengan menggunakna uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test pada pre test dan post test kelompok kontrol 

menunjukkan bahwa p > 0,005 yaitu sebesar 0,267 yang berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pada pre test dan post test kelompok 

kontrol. 

Hasil data post test pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil pada kedua kelompok yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann – Whitney U Test. Tabel distribusi menunjukkan 

perbedaan hasil data post test tingkat kepatuhan pada kelompok perlakuan dan 
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kontrol adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa p < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil data post test pada 

kedua kelompok (kelompok perlakuan dan kontrol). 

5.2 Pembahasan 

Hasil uji statistik berpasangan  kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

intervensi DSME melalui media kalender didapatkan peningkatan tingkat 

kepatuhan perawatan kaki dengan nilai yang signifikan, tetapi  pada kelompok 

kontrol yang diberikan pendidikan kesehatan melalui program prolanis tidak 

didapatkan peningkatan tingkat kepatuhan perawatan kaki. Selisih peningkatan 

nilai pre-test ke post-test  pada kelompok perlakuan lebih besar dibandingkan 

kelompok kontrol, hasil uji perbandingan didapatkan perbedaan selisih data yang 

signifikan. 

Menurut IWGDF (2015) komponen perawatan kaki terdiri dari 6 

komponen  yaitu inspeksi kaki harian, menjaga kaki bersih dan kering, menjaga 

kelembutan kaki memotong kuku yang sejajar dengan ujung jari dan lurus, 

perlindungan dan pertolongan pertama pada trauma kaki, pemilihan sepatu dan 

kaos kaki. Berdasarkan data dari kuesioner dan lembar observasi dari keenam 

komponen perawatan kaki, komponen yang masih kurang bisa dijalankan oleh 

kelompok perlakuan post intervensi adalah komponen ke lima yaitu perlindungan 

dan pertolongan pertama pada trauma kaki. kepatuhan responden memakai alas 

kaki saat dalam rumah masih kurang karena responden berpendapat lantai di 

dalam rumah sudah dibersihkan dan tidak membahayakan, Peneliti memberikan 

edukasi walaupun di dalam rumah tetap harus memakai alas kaki untuk mencegah 

terjadinya trauma atau cidera terkena kerikil atau benda tajam lainnya. Responden 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



80 

juga kurang patuh dalam memeriksa alas kaki sebelum dan sesudah dipakai, 

responden berpendapat sering lupa untuk memeriksa alas kaki.  

Pada kelompok perlakuan ada satu responden yang masih cukup patuh 

dalam perawatan kaki tetapi secara kuantitas nilainya meningkat dari sebelum 

dilaksanakan intervensi. Responden sering lupa untuk melakukan komponen 

perawatan kaki menjaga kelembutan kaki dan memakai alas kaki walaupun di 

dalam rumah tetapi saat observasi ke rumah, responden melakukan kelima 

komponen perawatan kaki, yang tidak dilakukan responden adalah memakai alas 

kaki di dalam rumah. Responden ini saat dilakukan DSME melalui media 

kalender sesi 1 dan sesi 2 tidak didampingi oleh keluarga karena suami responden 

sedang bekerja, sedangkan sesi 3 dan 4 didampingi oleh keluarga. Peneliti 

berbendapat agar DSME yang dilakukan kepada klen berhasil maka keluarga 

harus berperan aktif untuk ikut dalam setiap sesi. Pada kelompok kontrol 

berdasarkan kuesioner dan lembar observasi seluruhnya masih cukup patuh 

melakukan keenam komponen perawatan kaki. 

Menurut Orem self care agency merupakan suatu kemampuan individu 

dalam melakukan perawatan diri sendiri, yang dapat dipengaruhi oleh usia, 

perkembangan, sosiokultural, kesehatan dan lain lain. sedangkan menurut 

Taylor&Renpenning, 2011 self care agency perlu ditingkatkan oleh individu 

karena self care membutuhkan pembelajaran, pengetahuan dan skill. Pada 

kelompok perlakuan dilakukan intervensi DSME yang terdiri dari 4 sesi, dalam 

pelaksanaannya bukan hanya sekedar memberikan penyuluhan tetapi juga melatih 

skill dengan demonstrasi seperti sesi ketiga yaitu mengajarkan cara perawatan 

kaki dan juga mendemonstrasikannya. Peneliti berpendapat dengan mengajarkan 
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keterampian perwatan  kaki yang benar  klien DM bisa mengelola penyakitnya 

dngan baik sehingga Self Care Agency meningkat. Hal ini juga sesuai  dengan 

pengertian Menurut Funnell (2011) DSME merupakan  suatu proses berkelanjutan 

yang dilakukan untuk memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

klien DM untuk melakukan perawatan mandiri.  

Pada kelompok kontrol dilakukan penyuluhan kesehatan melalui program 

prolanis yang terlaksana setiap satu bulan sekali, dengan tema DM dan hipertensi 

secara bergantian. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan belum terfokus pada 

suatu materi tentang penatalaksaksanaan DM yang spesifik seperti perawatan 

kaki, sehingga responnden belum mengetahui tentang pentingnya dan bagaimana 

cara perawatan kaki yang benar. Dalam penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan 

juga tidak mengajarkan keterampilan bagaimana langkah langkah  merawat kaki 

yang benar. Sehingga responden belum memahami cara perawatan kaki dan 

bagaimana dampaknya apabia perawatan kaki tidak dilakukan secara teratur. 

Berdasarkan hasil penelitian Central DuPage Hospital (2003) dalam 

Kusnanto (2017) DSME dibagi dalam empat sesi. Pada tiap sesi dilaksanakan 

selama ± 60 menit dengan topik tiap sesi berbeda. Sebelum tahap pertama, 

didahului dengan pertemuan awal dan pada akhir kegiatan dilakukan follow up 

dari setiap sesi. Pada kelompok perlakuan dilakukan DSME dengan 4 sesi dengan 

materi yang diberikan dimulai dari yang konsep dasar dahulu sampai dengan 

penatalaksanaan. Responden akan lebih mudah memahami penjelasan yang 

diberikan peneliti karena materi yang disampaikan tidak langsung keseluruhan 

materi tentang DM tetapi pembahasannya lebih spesifik. Pada kelompok kontrol 

materi yang disampaikan langsung materi keseluruhan tentang DM dari konsep 
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dasar sampai penatalaksanaanya sehingga kemampuan mengingat kembai 

informasi oleh responden minimal. Peneliti berpendapat Pendidikan kesehatan 

yang dilakukan bertahap dalam pemberian materi akan dapat meningkatkan  

pengetahuan klien yang berdampak kepada kepatuhan perawatan kaki. 

Faktor yang memengaruhi kepatuhan menurut  Niven (2008) meliputi 

pendidikan, akomodasi, modifikasi faktor lingkungan dan social, perubahan 

model terapi, meningkatkan interaksi professional kesehatan dengan klien, 

pengetahuan, usia dan dukungan keluarga. Pada kelompok perlakuan dilakukan 

DSME dimana setiap selama dua minggu responden dikunjungi peneliti sebanyak 

4 kali dalam 2 minggu, hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang memengaruhi 

kepatuhan menurut Niven (2008) yaitu meningkatkan interaksi professional 

kesehatan dengan klien. Setiap sesi yang dilaksanakan selalu ada umpan balik 

tentang materi yang telah diberikan. pada sesi yang keempat juga dilakukan lagi 

follow up dari masing masing sesi sehingga responden lebih memahami materi 

yang diberikan. Pada kelompok kontrol penyuluhan kesehatan yang diberikan 

dilakukan sebulan sekali, follow up diberikan setelah penyuluhan dilaksanakan 

tetapi bulan berikutnya tidak dilakukan follow up penyuluhan bulan sebelumnya 

sehingga tidak bisa mengetahui bagaimana pengetahuan yang diterima klien DM. 

Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan dari pendidikan kesehatan yang 

diberikan tergantung kepada seberapa sering edukator memberikan umpan balik 

setiap materi yang disampaikan.  

Menurut Norris (2002) intervensi DSME dapat meningkatkan pengetahuan 

klien DM dan keluarganya tentang DM dan pengelolaannya serta meningkatkan 

status psikososial klien DM dan keluarganya berkaitan dengan kepercayaan dan 
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sikap terhadap program pengobatan dan mekanisme koping. Pada kelompok 

perlakuan intervensi yang diberikan bukan hanya tertuju kepada klien tetapi juga 

kepada keluarganya. DSME bukan hanya sekedar menggunakan metode 

penyuluhan  baik langsung maupun tidak langsung tetapi sudah berkembang 

dengan mendorong partisipasi dan kerjasama klien DM dan keluarganya.  

Dukungan keluarga merupakan bagian dari klien yang paling dekat dan tidak 

dapat dipisahkan. Dengan dukungan tersebut akan menimbulkan kepercayaan 

klien DM untuk mengelola penyakitnya lebih baik, serta klien mau menuruti saran 

saran yang diberikan oleh keluarga untuk menunjang pengelolaan penyakitnya. 

Keluarga akan dapat mengingatkan klien jika keluarga juga memahami tentang 

DM dan penatalaksanaanya. Pada kelompok kontrol penyuluhan kesehatan yang 

dilakukan hanya diikuti oleh klien saja tanpa ada pendampingan dari keluarga 

sehingga keluarga tidak bisa berpartisipasi dalam pengelolaan DM. Keluarga juga 

tidak mengetahui bagaimana penatalaksanaan DM yang benar karena tidak 

mengikuti penyuluhan kesehatan yang diberikan. Peneliti berpendapat keluarga 

sangat berperan terhadap keberhasilan DSME karena dengan keterlibatan keluarga 

maka klien dapat mengotrol pengelolaan DM secara mandiri. 

 Menurut Intarto (2013) Kalender dapat menjadi media yang baik untuk 

mendapatkan respons pembaca terhadap pesan pesan yang ingin disampaikan dan 

dapat  dibaca secara berulang ulang karena kalender akan digunakan selama 12 

bulan. Pada kelompok perlakuan media yang digunakan dalam intervensi DSME 

yaitu menggunakan media kalender, kalender dapat dilihat berulang ulang selama 

12 bulan. Setiap hari klien dan keluarga dapat melihat kalender ini sehingga selalu 

membaca berulang ulang bagaiman cara penatalaksanaan DM seperti perawatan 
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kaki,. keluarga juga bisa mengingatkan apakan klien sudah melakukan perawatan 

kaki atau belum dengan melihat kalender tesebut. Selain materi tentang DM dan 

penatalaksanaannya kalender ini juga berisi tentang jadwal  latihan jasmani dan 

juga pemeriksaan gula darah. Dalam kalender ini juga ada tulisan untuk 

melakukan perawatan kaki setiap hari. Peneliti berpendapat media yang 

digunakan untuk pendidikan kesehatan semakin sering dilihat oleh responden 

maka semakin tinggi tingkat keberhasilan yang akan dicapai yaitu kepatuhan 

perawatan kaki. 

Menurut Edgar Dale (1994) dalam Nursalam dan effendi (2008) dengan 

menggunakan media cetak yang melibatkan gambar kemampuan sasaran untuk 

mengingat kembali informasi yang diberikan sebesar (30%). Kalender merupakan 

bagian dari media cetak, dalam kalender ini dijelaskan tentang materi materi 

DSME yang di mulai sesi 1 sampai sesi 4, kelompok perlakuan bisa melihat 

kembali kalender ini setelah dijelaskan oleh peneliti sehingga bisa mengingat lagi 

terhadap apa yang di jelaskan oleh peneliti. Pada kelompok kontrol media yang 

digunakan adalah OHP (Over head Proyektor),  klien DM  tidak bisa mengulangi 

untuk membuka materi kembali  karena tidak diberikan materi untuk di bawah 

pulang. Klien tidak bisa mengingat kembali informasi yang telah diberikan. 

Menurut penelitihan yang dilakukan Ria permatasari(2014) pendidikan kesehatan 

melalui kalender sehat dapat meningkatkan kepatuhan diet klien, setelah diberikan 

pendididkan kesehatan dengan media kalender terjadi perubahan tingkat 

kepatuhan diet dan niat untuk patuh menjalani diet DM. Pada kelompok perlakuan 

media yang digunakan juga kalender yang dapat dilihat responden setiap hari. 

Responden dapat melihat kembali materi yang telah disampaikan peneliti. Peneliti 
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berpendapat melalui media kalender, responden bisa melihat kembali terhadap 

materi yang disampaikan dan setiap lembar kalender terdapat pesan untuk 

melakukan  perawatan kaki  sehingga responden akan teringat untuk melakukan 

perawatan kaki.  
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BAB 6  

 SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan tentang pengaruh 

Diabetes Self  Management Education melalui kalender terhadap kepatuhan 

perawatan kaki di   BP. Muhammadiyah Lamongan sebagai berikut: 

Diabetes Self Management Education (DSME) melalui media kalender  dapat 

meningkatkan kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP Muhammadiyah 

Lamongan karena setiap sesi DSME menjelaskan tentang DM dan 

penatalaksanaannya serta setiap lembar kalender terdapat pesan untuk melakukan 

perawatan kaki setiap hari. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut 

1. DSME melalui media kalender dapat digunakan oleh perawat sebagai upaya 

memfasilitasi kebutuhan edukasi  klien DM, sehingga dapat melakukan 

pengelolaan DM secara mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

2. Balai Pengobatan  dapat menjadikan intervensi DSME melalui media 

kalender sebagai alternatif solusi dalam pengelolaan DM 

3. DSME melalui media kalender dapat dijadikan sebagai suatu program promosi 

kesehatan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri klien DM 

tipe 2 sekaligus meningkatkan kepatuhan perawatan kaki. Pelibatan keluarga dapat 

mengoptimalkan penerimaan informasi sehingga dapat terjadi perubahan perilaku 

dalam melakukan perawatan diri klien DM tipe 2 dan terjadi peningkatan perawatan 

kaki klien DM. 
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4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti DSME melalui media 

kalender terhadap  perubahan nilai gula darah dan  HBA1c klien DM  tipe 2. 
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Lampiran 1 Surat survey data awal 
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Lampiran 2 Surat permohonan data penelitian 
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Lampiran 3 Surat keterangan lolos uji etik 
 

 

 
 
 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



 
 

    
99 

 
Lampiran 4 Surat ijin penelitian 
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Lampiran 5 Format persetujuan menjadi responden 
Formulir permohonan menjadi responden 
 

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama : Lilik Umaroh 

NIM : 131611123028 

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas  Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME) melalui media 

kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP. 

Muhammadiyah Lamongan”. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya 

meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua informasi dan 

identitas responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. 

Saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan pada 

kuesioner dengan sejujurnya. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara 

merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka 

Bapak/Ibu/Saudara dapat mengundurkan diri.  

  Apabila Bapak/Ibu/Saudara berkenan menjadi responden, silahkan 

menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas perhatian dan 

partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 

  

 

 

                                                                                                   Hormat Saya, 

 

 

 

 

                                Lilik Umaroh 
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Lampiran 6 Lembar penjelasan penelitian kepada kelompok perlakuan 

mbar penjelasan 
 

LEMBAR PENJELASAN SEBELUM PENELITIAN  

 

Judul Penelitian : 

Pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME) terhadap kepatuhan 

perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP Muhammadiyah Lamongan 

Tujuan : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh Diabetes Self Management 

Education (DSME) terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP 

Muhammadiyah Lamongan. 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek : 

Peneliti akan  melakukan intervensi DSME melalui kalender yang terdiri dari 4 

sesi dengan berkunjung ke rumah responden, yang dilakukan setiap minggu 2 

kali. Sesi pertama menjelaskan tentang konsep diabetes mellitus, sesi yang kedua 

menjelaskan penatalaksanaan diabetes mellitus, sesi yang ketiga menjelaskan cara 

manajemen stres dan perawatan kaki, sesi keempat menjelaskan cara 

meminimalisir komplikasi diabetes ,mellitus. Sebelum sesi pertama dilakukan  

bapak/ ibu akan mengisi kuesioner di ruang pertemuan BP Muhammadiyah 

Lamongan kemudian selang 1 bulan bapak/ibu akan mengisi kuisioner lagi di 

ruang pertemuan BP Muhammadiyah Lamongan. 

Manfaat : 

Bapak atau Ibu yang terlibat dalam penelitihan akan memperoleh pengetahuan 

tentang diabetes mellitus dan penatalaksanaannya. 

Bahaya potensial : 

Tidak ada bahaya yang diakibatkan oleh keterlibatan Bapak atau Ibu dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini kita hanya melakukan penyuluhan, 

diskusi dan Tanya jawab. 

Hak untuk undur diri : 

Keikutsertaan Bapak atau Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan Bapak 

atau Ibu berhak untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan hal-hal 

yang merugikan Bapak atau Ibu. 
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Insentif untuk subyek :  

Bapak atau Ibu dalam penelitian ini akan memperoleh souvenir . 

Jaminan kerahasiaan data 

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang Bapak atau Ibu 

berikan. Informasi yang Bapak atau Ibu berikan digunakan untuk 

mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan digunakan untuk maksud lain. 

 

 

    Peneliti,                                                             Responden,                  

 

 

 

Lilik Umaroh                                                 ………………………. 
 

 

 

       Saksi 1                                                                                Saksi 2 

 

 

…………………                                                             ……………………… 
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Lampiran 7 Lembar Penjelasan Penelitian Kepada Responden Kelompok 

Kontrol 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN KEPADA RESPONDEN 

 

Judul Penelitian : 

Pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME) terhadap kepatuhan 

perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP Muhammadiyah Lamongan. 

Tujuan : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh Diabetes Self Management 

Education (DSME) terhadap kepatuhan perawatan kaki klien DM tipe 2 di BP 

Muhammadiyah Lamongan. 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek : 

Bapak atau Ibu akan mengisi kuesioner menggunakan kuesioner   yang disediakan 

sebanyak dua kali, yang pertama setelah bapak atau ibu menandatangani lembar 

kesediaan menjadi responden penelitian ini. Kuesioner  kedua setelah satu bulan 

dari pengisian kuesioner pertama. Untuk melihat perbedaan tingkat kepatuhan 

perawatan kaki Bapak atau Ibu. 

Manfaat : 

Bapak atau Ibu yang terlibat dalam penelitihan akan memperoleh pengetahuan 

tentang diabetes mellitus dan penatalaksanaannya. 

Bahaya potensial :  

Tidak ada bahaya yang diakibatkan oleh keterlibatan Bapak atau Ibu dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini kita hanya melakukan pemberian 

penyuluhan, diskusi dan tanya jawab 

Hak untuk undur diri : 

Keikutsertaan Bapak atau Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan Bapak 

atau Ibu berhak untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan hal-hal 

yang merugikan Bapak atau Ibu 
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Insentif untuk subyek :  

Bapak atau Ibu dalam penelitian ini akan memperoleh souvenir 

Jaminan kerahasiaan data 

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang Bapak atau Ibu 

berikan. Informasi yang Bapak atau Ibu berikan digunakan untuk 

mengembangkan mutu pelayanan dan tidak akan digunakan untuk maksud lain 

 

 

   Peneliti,                                                             Responden,                  

 

 

 

Lilik Umaroh                                                  ………………………. 

 

 

     Saksi 1                                                                                  Saksi 2 

 

 

…………………                                                                …………………… 
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Lampiran 8 Informed Consentormed consent 

 
INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : ......................................................................... 
Umur :.......................................................................... 
Jenis Kelamin  : ......................................................................... 
Pekerjaan  : ......................................................................... 
Alamat : ......................................................................... 
 
Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 
 
1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Diabetes Self Management Education 

(DSME) melalui media kalender terhadap kepatuhan perawatan kaki klien ” 
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur Penelitian 

 
dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 
bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 
penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 
manapun. 

Lamongan, ............................ 2017 

 

Yang mendapat penjelasan                                     Yang memberi penjelasan 

 

 

 

(                                       )                                            (Lilik Umaroh) 

 

           Saksi 1                                                                        Saksi 2 

 

 

 (                                       )                                     (                                       )                                                        
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Lampiran 9 Format pengumpulan data klienFormat pengumpulan data  ska 
HARS 

FORMAT PENGUMPULAN DATA KLIEN  
 

JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Diabetes Self Management 
Education (DSME) melalui media kalender 
terhadap kepatuhan perawatan kaki klien 
DM tipe 2 di BP. Muhammadiyah 
Lamongan. 

TANGGAL 

PENELITIAN 

:  

NOMOR RESPONDEN :  

Mohon dijawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√)  pada 

kotak yang tersedia dengan  jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara saat ini. 

1. Data Responden 

1) Bapak/Ibu saat ini berumur : 

2) Jenis kelamin : 

� Laki laki 

� Perempuan 

3) Pendidikan terakhir : 

� Tidak tamat SD/tidak sekolah 

� Tamat SD 

� Tamat SMP 

� Tamat SMA 

� PT 

4) Status Perkawinan 

� Kawin 

� Tidak Kawin                                                     

5) Pekerjaan 

� Tidak bekerja 

� Swasta 

� Wiraswasta 
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� PNS/POLRI/TNI 

� Petani 

6) Sejak kapan Anda menderita diabetes mellitus (kencing manis) 

� < 1 tahun 

� 1-5 tahun 

� > 5 tahun 

2. Kuesioner Perilaku Perawatan Kaki 

Mohon dijawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√)  pada 

kotak yang tersedia dngan jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara saat 

ini 

1. Berapa kali Anda memeriksa/mengamati kondisi  kaki Anda? 

� Lebih dari sekali sehari 

� Sekali dalam sehari 

� 4-6 x per minggu 

� Tidak pernah 

2. Ketika Anda memeriksa kaki, apakah Anda memeriksa seluruh bagian  

kaki?  

� Sering 

� Kadang-kadang 

�  Jarang 

� Tidak pernah 

3. Ketika Anda memeriksa kaki, apakah Anda memeriksa denyut nadi pada 

kaki Anda? 

� Sering 

� Kadang-kadang 

� Jarang 

� Tidak pernah 
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4. Apakah Anda menghadiri jadwal pemeriksaan kaki rutin di tempat 

pelayanan kesehatan? 

� Selalu 

� Sering 

� kadang-kadang 

� Jarang/tidak pernah 

5. Berapa kali  Anda mencuci/membersihkan  kaki Anda? 

� Lebih dari 1 x/ hari 

� 1x/hari 

� Hampir setiap hari 

� Hanya beberapa hari dalam seminggu 

6. Apakah Anda menggosok dengan kuat bagian antara jari kaki saat Anda 

membersihkan/mencuciya? 

� Selalu 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

7. Seberapa sering Anda mengeringkan kaki setelah mencuci atau 

membersihkannya? 

� Selalu 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 
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8. Seberapa sering Anda mengeringkan antara jari kaki setelah 

mencuci/membersihkannya? 

� Selalu 

� Sering 

� kadang-kadang 

� Jarang/tidak pernah 

9. Apakah Anda menggunakan cream pelembab kaki pada kaki anda? 

� Setiap hari 

� Sekali seminggu 

� Sebulan sekali 

� Tidak pernah 

10. Apakah Anda mengenakan cream  pelembab tersebut pada bagian sela-

sela jari kaki? 

� Setiap hari 

� Sekali seminggu  

� Sebulan sekali 

� Tidak pernah 

11. Apakah Anda memotong kuku kaki menggunakan potongan kuku (bukan 

silet)? 

� Selalu 

�  Sering 

� kadang-kadang 

� Jarang/tidak pernah 
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12. Apakah Anda memotong kuku kaki dengan arah/cara sebagaimana 

ditunjukkan gambar di samping?                                 

� Selalu  

� Sering                                            

� kadang-kadang 

� Jarang/tidak pernah 

13. Apakah Anda mengecek bagian dalam  sepatu anda sebelum Anda 

menggunakannya? 

� Selalu 

� Sering 

� Kadang kadang 

� Jarang/Tidak pernah 

14. Apakah Anda mengecek bagian dalam  sepatu setelah Anda 

mengenakannya? 

� Selalu 

� Sering 

� Kadang kadang 

� Jarang/Tidak pernah 

15. Apakah anda menggunakan sandal (selop)? 

� Sering 

� Kadang kadang 

� Jarang 

� Tidak pernah 
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16. Apakah Anda menggunakan sepatu olahraga? 

� Sering 

� Kadang kadang 

� Jarang 

� Tidak pernah 

17. Apakah Anda mengenakan sepatu yang ketat?  

� Sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

18. Apakah Anda mengenakan sepatu yang bagian depannya 

menyempit/runcing? 

� Sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

19. Apakah Anda mengenakan sandal  japit? 

� Sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

 

 

 

 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



 
 

    
112 

 
20. Apakah Anda mengenakan sepatu baru secara bertahap/pelan-pelan?  

� Selalu 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

21. Apakah Anda mengenakan sepatu tanpa kaos kaki?  

� Tidak pernah 

� Jarang 

� Kadang-kadang  

� Selalu 

22. Seberapa sering Anda mengganti kaos kaki?  

� Lebih dari sekali sehari 

� tiap hari 

�  4-6 kali/minggu 

� Kurang dari 4x/minggu 

23. Apakah Anda berjalan-jalan di sekitar (dalam) rumah tanpa alas kaki?  

� Selalu/sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 
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24. Apakah Anda berjalan-jalan di luar rumah tanpa alas kaki?  

� Selalu/sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

25. Apakah Anda mengecek suhu air sebelum menggunakannya untuk 

mencuci kaki? 

� Sering 

� Kadang-kadang  

� Jarang 

� Tidak pernah 

26. Apakah Anda menggunakan perban kering untuk merawat luka melepuh 

(blister), jika Anda mengalaminya? 

� Tidak pernah 

� Jarang 

� Kadang-kadang  

� Sering 

27. Apakah Anda menggunakan perban kering untuk luka lecet, teriris atau 

luka bakar saat Anda mengalaminya? 

� Tidak pernah  

� Jarang 

� Kadang-kadang  

� Sering 
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Lampiran 10 Lembar observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Lembar Observasi klien DM melakukan perawatan kaki diabetik  
No Responden  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 
1. Jika aktifitas di atas dilakukan, berilah tanda (√) pada kolom Ya 
2. Jika tidak dilakukan berilah tanda (√) pada kolom Tidak 

 

 

 

 

NO Aktifitas Ya Tidak 

1 Memeriksa kaki hingga ke bawah bagian 
kaki 

  

2 Meminta bantuan  keluarga untuk mengecek 
mengecek kondisi air untuk memastikan 
suhu air yang akan digunakan untuk 
mencuci kaki 

  

3 Mencuci kaki dan sela sela kaki dengan 
menggunakan air yang bersih, 
menggunakan sabun yang lembut  

  

4 Menggosok-nggosok kaki dengan lembut 
hingga ke sela sela jari kaki 

  

5 Mengeringkan kaki dengan menggunakan 
handuk 

  

6 Memberikan pelembab/lotion di bagian atas 
dan bagian bawah kaki 

  

7 Menggunakan potongan kuku saat 
memotong kuku sendiri 

  

8 Memotong kuku dengan hati hati dan lurus   
9 Tidak berjalan dengan kaki telanjang   
10 Memeriksa sepatu atau sandal, sebelum 

dipakai 
  

11 Memakai sandal dari bahan yang lunak   
12 Menggunakan sandal/ sepatu sesuai 

ukurannya 
  

13 Tidak menopang kaki ketika duduk   
14 Tidak merokok   
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Lampiran 11 Satuan Acara Pembelajaran 
 

AcaraSATUAN ACARA PEMBELAJARAN 
 

Topik :Konsep DM (pengertian, penyebab, tanda dan gejala, 

klasifikasi dan faktor risiko, komplikasi) 

Sasaran  : Klien DM tipe 2 

Tempat  : Rumah klien 

Waktu : 60 Menit 

Sesi              : Pertemuan awal dan tahap satu 

 
1. Analisa Situasional 

1) Penyuluh  : Mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang sedang 

melakukan penelitian 

2) Peserta   : Klien dengan DM tipe 2 di  BP. Muhammadiyah 

Lamongan  

2. Tujuan Instruksional 

1) Tujuan Instruksional Umum 

Klien mengerti dan memahami tentang Diabetes Mellitus 

2) Tujuan Instruksional Khusus 

1) Klien mengerti dan memahami tentang pengertian DM 

2) Klien mengerti dan memahami tentang penyebab terjadinya 

DM 

3) Klien mengerti dan memahami  Klasifikasi DM 

4) Klien mengerti dan memahami  tanda dan gejala DM 

5) Klien mengerti dan memahami faktor risiko DM 

6) Klien mengerti dan memahami komplikasi akut dan kronis 

DM 
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3. Materi 

1) Menjelaskan Konsep dasar tentang DM ((pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala, klasifikasi dan faktor risiko, komplikasi)); 

4. Alat- alat 

1) Kalender DSME 

5. Metode  

1) Ceramah  

2) Diskusi  

6. Kegiatan  

  NO Tahap Waktu Kegiatan Fasilitator Kegiatan 
Klien 

1) Perkenalan 
dan 
pertemuan 
awal 

15 
menit 

(1) Mengucapkan salam 
(2) Menanyakan kabar 
(3) Menanyakan riwayat 

kesehatan 
(4) Penetapan tujuan bersama 

dan target pencapaian gula 
darah 

(5) Melakukan kontrak waktu 
(6) Menyampaikan manfaat 

dan tujuan pembelajaran 
dari materi yang akan 
disampaiakan 

(1)  Menjawab 
salam 

(2)  Menjawab 
pertanyaaa
n peneliti 
 

2) Penjelasan 
materi 

35 
menit 

(1)  Menjelaskan tentang 
pengertian  Diabetes 
Mellitus 

(2)  Menjelaskan tentang 
penyebab terjadinya 
Diabetes mellitus 

(3)  Menjelaskan Klasifikasi 
Diabetes Mellitus 

(4)  Menjelaskan tanda dan 
gejala diabetes Mellitus 

(5)  Menjelaskan tentang 
Komplikasi Diabetes 
Mellitus   

(1) Memperh
atikan  
peneliti 

 Penutup  10 
menit 

(1) Memberi kesempatan 
bertanya. 

(2) Perawat menanyakan apakah 
sudah mengerti tentang 
Pengetahuan dasar tentang 
DM (pengertian, penyebab, 
tanda dan gejala, klasifikasi  

(1) Menanyak
an hal 
yang 
kurang 
jelas. 

(2) Menjawab 
pertanyaa
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faktor risiko, komplikasi 
DM). 

(3)  Meminta klien untuk 
menyampaikan hal yang 
sudah dijelaskan 

(4) Probem solving 
(5) Review tujuan yang telah 

ditetapkan 
(6) Mengucapkan terimakasih 

atas pertisipasinya dalam 
kegiatan ini 

(7) Mengucapkan salam 

n 

 
7. Evaluasi  

Tanya jawab langsung saat proses dan setelah proses pembelajaran 
selesai 
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8. Materi pembelajaran 

1) Pengertian DM 

DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Perkeni, 2015) 

2) Penyebab DM 

Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan 

sekresi insulin pada DM tipe 2 masih belum diketahui (Dosen Keperawatan 

Medikal Bedah Indonesia, 2017). Faktor genetik masih diperkirakan memegang 

peranan penting dalam proses terjadinya resistensi insulin. DM tipe 2 disebabkan 

kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin dan 

resistensi insulin dan faktor faktor seperti: 

1) Usia (resistensi cenderung meningkat diusia 65 tahun) 

2) Obesitas 

  Salah satu faktor yang lebih signifikan memengaruhi tingkat obesitas adalah 

perubahan konsumsi makanan, seperti kebiasaan diet tinggi kalori, lemak 

tinggi, makanan cepat saji atau fast food (Alzaman and Ali, 2016) 

3) Riwayat keluarga dengan diabetes 

3) Tanda dan Gejala DM 

      Adanya penyakit DM pada awalnya sering tidak dirasakan dan tidak 

disadari oleh klien (Wijaya and Yessie Mariza Putri, 2013) , beberapa keluhan dan 

gejala yang perlu mendapat perhatian adalah  

1) Keluhan klasik 

(1) Banyak kencing (Poliuria) 
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(2) Banyak minum (Polidipsia) 

(3) Banyak makan (polifagia) 

(4) Penurunan berat badan dan rasa lemah 

2) Keluhan lain 

(1)  Kesemutan 

(2)  Gangguan penglihatan 

(3)  Gatal/bisul 

(4)  Gangguan ereksi 

(5)  Keputihan 

4) Klasifikasi 

 Berdasarkan etiologinya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Perkeni, 

2015), yaitu: 

1) DM tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas sehingga 

mengakibatkan defisiensi insulin absolut, bersifat autoimun dan idiopatik 

2) DM tipe 2, bervariasi mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi 

insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi 

insulin. 

3) DM tipe lain disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada pankreas yaitu defek genetik fungsi sel beta, defek genetik 

kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, obat/zat kimia, 

infeksi, penyebab imunologi yang jarang, dan sindrom genetik lain yang 

berkaitan dengan DM. 

4) DM gestasional 

5) Faktor Risiko DM 
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Kelompok risiko DM adalah orang dengan usia ≥ 45 tahun, atau kelompok 

usia lebih muda dengan IMT ˃ 23 kg/m2 (Suyono et al., 2013)yang disertai 

dengan faktor risiko sebagai berikut 

1) Kebiasaan tidak aktif. 

2) Keturunan pertama dari orang tua yang memiliki DM. 

3) Riwayat melahirkan bayi dengan BB ˃ 4000 gram, atau riwayat DM 

gestasional. 

4) Hipertensi ≥ 140/90 mmHg. 

5) Kolesterol HDL ≤ 35 mg/dL, dan atau trigleserida ≥ 250mg/dL. 

6) Menderita polycystic ovarial syndrome (PCOS) atau keadaan klinis lain yang 

berhubungan dengan resistensi nsulin. 

7) Riwayat TGT atau GDPT 

8) Riwayat penyakit kardiovaskuler 

6) Komplikasi 

Menurut Perkeni (2015) Komplikasi DM dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Akut, meliputi koma hipoglikemia, ketoasidosis, dan koma Hiperglikemik 

Hiperosmolar Nonketotik (HHNK). Koma hipoglikemia terjadi akibat terapi 

insulin secara terus-menerus, ketoasidosis terjadi akibat proses pemecahan lemak 

secara terus-menerus yang menghasilkan produk sampingan ber benda keton yang 

bersifat toksik bagi otak, sedangkan koma HHNK terjadi akibat hiperosmolaritas 

dan hiperglikemia yang menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit sehingga 

terjadi perubahan tingkat kesadaran. 

2) Kronik, meliputi makrovaskuler (mengenai pembuluh darah besar seperti 

pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi, dan pembuluh darah otak), 
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mikrovaskuler (mengenai pembuluh darah kecil : retinopati diabetik, nefropati 

diabetik), neuropati diabetik, rentan infeksi, dan kaki diabetik. Komplikasi 

tersering dan paling penting adalah neuropati perifer yang berupa hilangnya 

sensasi distal dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus diabetik dan amputasi
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

Topik : Penatalaksanaan DM 

Sasaran  : Klien DM tipe 2 

Tempat  : Rumah Klien 

Waktu : 60 Menit 

Sesi             :  Kedua 

 

1.  Analisa Situasional 

1) Penyuluh  : Mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang sedang 

melakukan penelitian 

2) Peserta  : Klien dengan DM tipe 2 di BP. Muhammadiyah 

Lamongan  

2. Tujuan Instruksional 

1) Tujuan Instruksional Umum 

Klien mengerti dan memahami penatalaksanaan DM 

2) Tujuan Instruksional Umum 

(1) Klien mengerti dan memahami pentalaksanaan DM yang 

pertama yaitu edukasi 

(2) Klien mengerti dan memahami Penatalaksanaan DM yang 

kedua yaitu nutrisi 

(3) Klien mengerti dan memahami penatalaksanaan DM yang 

ketiga yaitu Latihan Jasmani 

(4) Klien mengerti dan memahami penatalaksanaan DM yang 

keempat yaitu pengobatan DM 

3. Materi 

1) Menjelaskan penatalaksanaan DM yang meliputi Edukasi, Nutrisi, 

Latihan jasmani,Latihan jasmani. 

4.  Alat- alat 

1) Kalender DSME 
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5. Metode  

1) Ceramah  

2) Diskusi  

6. Kegiatan  

 NO Tahap Waktu     Kegiatan Fasilitator Kegiatan 

Klien 

    1) Perkenala
n 

15 
menit 

(1) Mengucapkan salam 
(2) Menanyakan kabar 
(3) Melakukan kontrak waktu 
(4) Menyampaikan manfaat 

dan tujuan pembelajaran 
dari materi yang akan 
disampaiakan 

(1) Menjawab 
salam 

(2) Menjawab 
pertanyaaa
n peneliti 

    2) Penjelasan 
materi 

35 
menit 

(1) Menjelaskan 
penatalaksanaan DM yang 
pertama yaitu edukasi  

(2) Menjelaskan 
penatalaksanaan DM yang 
kedua yaitu pengaturan diet 

(3) Menjelaskan 
penatalaksanaan DM yang 
ketiga yaitu latihan jasmani 

(4) Menjelaskan 
penatalaksanaan DM yang 
keempat yaitu pengobatan 
DM 

(1) Memperhat
ikan  
peneliti 

 Penutup  10 
menit 

(1) Memberi kesempatan 
bertanya 

(2) Perawat menanyakan 
apakah sudah mengerti 
tentang penatalaksanaan 
DM 

(3) Meminta klien untuk 
menyampaikan hal yang 
sudah dijelaskan 

(4) Review tujuan yang telah 
ditetapkan 

(5) Mengucapkan terimakasih 
atas pertisipasinya dalam 
kegiatan ini 

(6) Mengucapkan salam 

(1) Menanyaka
n hal yang 
kurang 
jelas. 

(2) Menjawab 
pertanyaan 

7. Evaluasi  
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Tanya jawab langsung saat proses dan setelah proses pembelajaran 

selesai 

8. Materi Pembelajaran 

Penatalaksanaan DM 

Menurut Perkeni (2015), ada 4 pilar penatalaksanaan DM, yaitu edukasi, 

terapi nutrisi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologis. 
 

1. Edukasi 
 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai 

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari 

pengelolaan DM secara holistik. Materi edukasi terdiri dari materi edukasi tingkat 

awal dan materi edukasi tingkat lanjutan. 

1) Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan   

Primer yang meliputi:  

(2) Materi tentang perjalanan penyakit DM. 

(3) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan. 

(4) Penyulit DM dan risikonya. 

(5) Intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target pengobatan. 

(6) Interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat 

antihiperglikemia oral atau insulin insulin serta obat-obatan lain. 

(7) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah 

atau urin mandiri (hanya jika pemantauan glukosa darah mandiri tidak 

tersedia). 

(8) Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia. 
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(9) Pentingnya latihan jasmani yang teratur. 

(10) Pentingnya perawatan kaki. 

(11) Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan  

1) Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan 

Sekunder dan / atau Tersier, yang meliputi: 

(1) Mengenal dan mencegah penyulit akut DM.  

(2) Pengetahuan mengenai penyulit menahun DM. 

(3) Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain. 

(4) Rencana untuk kegiatan khusus (contoh: olahraga prestasi). 

(5) Kondisi khusus yang dihadapi (contoh: hamil, puasa, hari-hari sakit). 

(6) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi mutakhir 

tentang DM. 

(7) Pemeliharaan/perawatan kaki 

Perilaku hidup sehat bagi penyandang Diabetes Melitus adalah memenuhi 

anjuran:  

(1) Mengikuti pola makan sehat.  

(2) Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur 

(3) Menggunakan obat DM dan obat lainya pada keadaan khusus secara 

aman dan teratur. 

(4) Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan 

memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan 

pengobatan. 

(5) Melakukan perawatan kaki secara berkala. 
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(6) Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit 

akut dengan tepat. 

(7) Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mau 

bergabung dengan kelompok penyandang diabetes serta mengajak 

keluarga untuk mengerti pengelolaan penyandang DM. 

(8) Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. 
 

2. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 
 

TNM merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DM Tipe 2 

secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara 

menyeluruh dari anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain 

serta klien dan keluarganya). Guna mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya 

diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap penyandang DM (A). 

Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan 

sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. 

Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan 

jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang 

menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu 

sendiri (Perkeni, 2015). Perinsip diet Diabetes mellitus :  

1) Tepat jumlah bahan makanan 

2) Tepat jadwal makan yaitu jadwal makan dibagi 3x makan utama dan 3x   

makan selingan dengan jangka waktu 3 jam 

3) Tepat jenis makanan yang dikonsumsi 
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Perinsip diet Diabetes Mellitus yaitu dengan memberikan makan  

meliputi makan utama dan selingan dengan dengan jangka waktu 3 jam. 

Makanan selingan dapat berupa snack atau buah. Berikut ini adalah contoh 

pengaturan jadwal makan diet DM menurut (Tjokoprawiro, 2007) : 

1) Pukul 06.30 makan pagi 

2) Pukul 09.30 selingan 

3) Pukul 12.30 makan siang 

4) Pukul 15.30 makan selingan 

5) Pukul 18.30 makan malam 

6) Pukul 21.30 makan kecil atau buah 

Komposisi makanan pada klien Diabetes Mellitus (DM) yang dianjurkan 

adalah 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energy. 

Pembatasan karbohidrat total yang < 130 g/hari tidak dianjurkan.Gula 

dalam bumbu diperbolehkan sehingga klien DM dapat makan sama 

dengan makanan keluarga yang lain. Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% 

total asupan energi (Kusnanto, 2017). Karbohidrat merupakan sumber 

energi utama bagi tubuh, gula merupakan karbohidrat yang merangsang 

pankreas mengeluarkan insulin. Karbohidrat yang sederhana adalah gula, 

sedangkan karbohidrat yang kompleks adalah tepung. Dari makanan yang 

masuk karbohidrat yang kompleks akan dicerna menjadi karbohidrat yang 

sederhana yaitu gula (Thandra, 2008).  
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Sumber karbohidrat kompleks (Thandra, 2008) sebagai berikut: 

Tepung (gandum) 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah  nasi, cereal,  kentang, jagung, 

roti, ubi, singkong, labu. 

Buah 

Buah buahan yang dianjurkan menurut (Tjokoprawiro, 2007) adalah buah 

yang kurang manis disebut sebagai buah golongan B misalnya pisang, 

papaya, dan apel, tomat dan semangka. Sedangkan buah buahan yang 

manis disebuat buah golongan A seringkali mengacaukan perawatan dan 

harus dilarang diberikan kepada klien DM contohnya adalah sawo, 

mangga, jeruk, rambutan. Buah golongan A boleh dimakan asal dalam 

jumlah sedikit atau sesekali dan dimakan sesudah sayur golongan B  

Produk Susu 

2) Protein 

Dibutuhkan sebesar 10-20% total asupan energy. Sumber protein yang 

baik adalah ikan, udang, cumi dan jenis sea food lainnya, daging tanpa 

lemak, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, kacang kacangan, tahu dan 

tempe (Kusnanto, 2017). Sumber protein nabati antara lain kacang polong, 

buncis, kacang kedelai, tahu (Thandra, 2008) 

3) Natrium (garam) 

Konsumsi natrium sebesar 1 sendok teh atau tidak lebih dari 3000 mg. 

Pada klien yang hipertensi pembatasan natrium sampai 2400 mg garam 

dapur. makannan dengan sumber natrium yang dianjurkan adalah garam 

dapur, vetsin, soda, natrium benzoate, dan natrium nitrit (Kusnanto, 2017). 

 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIABETES SELF... LILIK UMAROH



 
 

    
129 

 
4) Serat 

Klien DM dianjurkan mengkonsumsi cukup serat dari kacang kacangan, 

buah dan sayuran. Anjuran konsumsi serat adalah ± 25gr/1000 kkal/hari 

(Kusnanto, 2017). Sumber serat dari sayuran dan buah buahan, sayuran 

kelompok A seperti beligo, daun bawang, daun labu siam, daun lobak, 

jamur segar, kangkung oyong (gambas), ketimun, tomat, kecipir muda, 

kol, kembang kol, labu air, lobak, papaya muda, petsay, rebung, sawi, 

seledri, selada, tauge, terong, cabe hijau besar. Sayuran kelompok B yaitu 

bayam, buncis, bit, daun bluntas, daun ketela rambat, daun kecipir, daun 

leunca, daun keladi, daun mangkokan, daun melinjo, daun singkong, daun 

papaya, jagung muda, jantung pisang, genjer, kacang panjang, kacang 

kapri, daun katuk, kucai, labu siam, nangka muda, pare, takokak dan 

wortel (Tjokoprawiro, 2007). 

5) Pemanis alternatif 

Pemanis dikelompokkan menjadi pemanis bergizi dan pemanis tidak 

bergizi. Yang termasuk pemanis bergizi adalah gula, alcohol dan fruktosa . 

Gula alcohol seperti isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan 

xylitol. Dalam penggunaannya, pemanis bergizi ini perlu diperhitungkan 

kandungan kalorinya. Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada klien DM 

Karena mempunyai efek samping pada lemak darah (Kusnanto, 2017) 

Makanan yang tidak dianjurkan pada klien DM 

1. Makanan dengan kandungan gula sederhana, contohnya gula pasier, 

gula jawa, sirup, jelly,manisan, susu kental manis, minuman botol, es 

krim, kue kue manis, dodol, cake, kue tar. 
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2. Makanan yang mengandung tinggi lemak yaitu cake, fast food, dan 

gorengan. 

3. Makanan dengan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, makanan yang 

diawetkan, makanan dengan MSG. 
 

3. Latihan jasmani 
 

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DM 

Tipe 2 apabila tidak disertai adanya nefropati. Kegiatan jasmani sehari-hari 

dan latihan jasmani dilakukan secara secara teratur sebanyak 3-5 kali 

perminggu selama sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu. 

Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut . Dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan jasmani. Apabila 

kadar glukosa darah <100 mg/dL klien harus mengkonsumsi karbohidrat 

terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan untuk menunda latihan 

jasmani. Kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari- hari bukan termasuk dalam 

latihan jasmani meskipun dianjurkan untuk selalu aktif setiap hari. Latihan 

jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan 

dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali 

glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang 

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

seperti: jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenan Denyut jantung 

maksimal dihitung dengan cara mengurangi angka 220 dengan usia klien. 

Pada klien DM tanpa kontraindikasi (contoh: osteoartritis, hipertensi yang 

tidak terkontrol, retinopati, nefropati) dianjurkan juga melakukan resistance 

training (latihan beban) 2-3 kali/perminggu  sesuai dengan petunjuk dokter. 
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Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran 

jasmani. Intensitas latihan jasmani pada penyandang DM yang relatif sehat 

dapat ditingkatkan, sedangkan padapenyandang DM yang disertai komplikasi 

intesitas latihan perlu dikurangi dan disesuaikan dengan masing-masing 

individu. 

4. Intervensi farmakologis 

Intervensi farmakologis meliputi pemberian obat-obatan kepada klien 

DM tipe 2. Obat-obatan yang diberikan dapat berupa obat oral dan bentuk 

suntikan. Obat dalam bentuk suntikan meliputi pemberian insulin dan agonis 

GLP-1/incretin mimetic (PERKENI, 2015). Berdasarkan cara kerjanya, obat 

hiperglikemik oral (OHO) dibagi menjadi 5 golongan, yaitu pemicu sekresi 

insulin (misalnya sulfonilurea dan glinid), peningkat sensitivitas terhadap 

insulin (misalnya metformin dan tiazolidindion), penghambat 

glukoneogenesis (misalnya metformin), penghambat absorpsi glukosa 

(misalnya penghambat glukosidase alfa), dan DPP-IV inhibitor 
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

 

Topik : Pengontrolan stres dan perawatan kaki  

Sasaran  : Klien DM tipe 2 

Tempat  : Rumah Klien 

Waktu : 60 Menit 

Sesi             :  Ketiga 

 

1.  Analisa Situasional 

1) Penyuluh  : Mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang sedang 

melakukan penelitian 

2) Peserta  : Klien dengan DM tipe 2 di BP. Muhammadiyah 

Lamongan  

2. Tujuan Instruksional 

1) Tujuan Instruksional Umum 

Klien mengerti dan memahami cara pengontrolan stres dan 

perawatan kaki 

2) Tujuan Instruksional Umum 

(1) Klien mengerti dan memahami cara pengontrolan stres 

(2) Klien mengerti dan memahami cara perawatan kaki dan 

melaksanakan secara teratur 

(3) Klien mencapai kadar gula darah sesuai target 

3. Materi 

1) Menjelaskan cara pengontrolan stres 

2) Menjelaskan cara perawatan kaki 

4.  Alat- alat 

1) Kalender DSME 

2) Bolpoint 

5. Metode  

1) Ceramah  

2) Demostrasi 
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3) Diskusi  

6. Kegiatan  

 NO Tahap Waktu     Kegiatan Fasilitator Kegiatan Klien 

    1) Perkenal
an 

10 
menit 

(1) Mengucapkan salam 
(2) Menanyakan kabar 
(3) Melakukan kontrak 

waktu 
(4) Menyampaikan manfaat 

dan tujuan pembelajaran 
dari materi yang akan 
disampaiakan 

(1) Menjawab 
salam 

(2) Menjawab 
pertanyaaan 
peneliti 

   2) Penjelasa
n materi 

35 
menit 

(1) Menjelaskan cara 
pengontrolan stres 

(2) Menjelaskan cara 
perawatan kaki 

(3) Mendemonstrasikan cara 
perawatan kaki 

(1) Memperhatikan  
peneliti 

  3) Penutup  15 
menit 

(1) Memberi kesempatan 
bertanya 

(2) Perawat menanyakan 
apakah sudah mengerti 
tentang cara 
pengontrolan stres dan 
perawatan kaki 

(3) Meminta klien untuk 
menyampaikan hal yang 
sudah dijelaskan 

(4) Review tujuan yang telah 
ditetapkan 

(5) Mengucapkan 
terimakasih atas 
pertisipasinya dalam 
kegiatan ini 

(6) Mengucapkan salam 

(1) Menanyakan 
hal yang kurang 
jelas. 

(2) Menjawab 
pertanyaan 

 

7. Evaluasi  

Tanya jawab langsung saat proses dan setelah proses pembelajaran selesai 
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8. Materi Pembelajaran 

Pengelolaan Stres 

1. Pengertian stres 

Pinel (2009) menyatakan stres merupakan kumpulan perubahan fisiologis 

yang disebabkan terpaparnya tubuh terhadap bahaya ancaman. Secara biologis, 

reaksi stres muncul sebagai respon darurat yang dimaksudkan untuk 

mempersiapkan individu tersebut untuk fight atau flight yang adalah untuk 

mempertahankan diri atau melarikan dari ancaman. Secara psikologis, stres 

merupakan reaksi tubuh akan segala hal yang dipersepsi sebagai situasi yag 

mengancam. 

Klien DM dituntut untuk melakukan perubahan gaya hidup, baik yang 

meliputi pengaturan pola makan, tuntutan untuk aktif berolahraga, pengontrolan 

gula darah, bahkan pada kondisi tertentu , menuntut adanya konsistensi dalam 

penyuntikan insulin. Emosi-emosi negatif yang dirasakan ini memicu reaksi stres 

kronis dalam klien DM.. Dalam penelitiannya Surwit (dalam Waluyo, 2009) 

menyatakan bahwa di bawah tekanan stres, tubuh akan berada dalam kondisi siap 

melawan  sehingga gula darah akan naik sebagai bentuk persiapan terhadap 

kondisi stres yag dihadapi. Dalam penelitian selanjutnya, diketahui bahwa reaksi 

tubuh terhadap stres tidak hanya meningkatkan gula darah tetapi juga menurunkan 

gula darah (sehingga menjadi terlalu rendah), sementara tubuh juga 

akanmenghasilkan asam keton, serta memunculkan berbagai gejala-gejala seperti 

nyeri otot, diare, kelelahan, sesak nafas, dan sakit kepala. 
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2. Manajemen Stres 

Stres merupakan sumber dari berbagai penyakit pada manusia. Apabila 

stres tidak cepat ditanggulangi atau dikelola dengan baik, maka berdampak lebih 

lanjut seperti mudah terjadi gangguan atau terkena penyakit (Murwani, 2008) 

Untuk mencegah dan mengatasi stres agar tidak sampai ke tahap yang paling 

berat, maka dapat dilakukan dengan cara: 

Pengelolaan stress menurut Arita Murwani (2008)  adalah 

(1) Pengaturan diet dan nutrisi 

(2) Istirahat dan tidur 

Istirahat dan tidur merupakan obat yang baik dalam mengatasi stress 

karena dengan istirahat dan tidur yang cukup akan memulihkan keletihan 

fisik dan akan memulihkan keadaan tubuh. 

(3) Olahraga dan Latihan teratur 

Olahraga dan latihan teratur adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

daya tahan dan kekebalan fisik maupun mental. 

(4) Berhenti merokok 

Berhenti merokok adalah bagian dari cara menanggulangi stres karena 

dapat meningkatkan status kesehatan. 

(5) Tidak mengkonsumsi minuman keras 

(6) Pengaturan berat badan 

(7) Pengaturan waktu 

Dengan pengaturan waktu segala pekerjaan yang dapat meningkatkan 

kelelahan fisik dapat dihindari 

(8) Terapi psikologis 
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Terapi ini menggunakan pendekatan agama dalam mengatasi 

permasalahan psikologis 

Perawatan Kaki 

Ulkus kaki dan amputasi adalah konsekwensi dari neuropati diabetik dan atau 

penyakit arteri perifer merupakan penyebab utama morbiditas dan mortilitas klien 

DM (American Diabetes Association, 2017) . Risiko ulkus kaki dan amputasi 

dapat dicegah. Risiko ulkus dan amputasi dapat meningkat pada klien DM dengan 

faktor risiko sebagai berikut: 

1. Riwayat ulkus kaki 

2. Amputasi 

3. Deformitas kaki 

4. Neuropati perifer 

5.Kalus pre ulserativ 

6.Penyakit arteri perifer 

7.Kontrol glikemi yang buruk 

8.Penurunan visual 

9.Nefropati diabetik 

10.Perokok 
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Cara perawatan kaki menurut IWGDF (2015) 

NO KOMPONEN PERAWATAN KAKI 
Perawatan kaki mandiri 

1 Inspeksi kaki harian 
a. Memeriksa kaki sendiri setiap pagi untuk melihat adanya tanda 

tanda bengkak, perubahan warna kulit, rasa sakit, retakan pada 
kulit 

2 Menjaga kaki bersih dan kering 
a. Mencuci kaki setiap hari dengan menggunakan air bersih, 

menggunakan sabun dengan lembut dan mengeringkan kaki 
dengan handuk sampai sela jari kaki 

3 Menjaga kelembutan kaki 
a. Menggunakan lotion setiap selesai mencuci dan mengeringkan 

kaki 
b. Menggunakan lotion diseluruh permukaan atas dan bawah kaki 

4 Memotong kuku 
a. Memotong kuku setelah mandi dan tidak terlalu pendek 
b. Memotong kuku sejajar dengan ujung jari dan lurus 

5 Perlindungan dan pertolongan pertama pada trauma kaki 
a. Menggunakan sandal atau sepatu saat bepergian 
b. Menggunakan sandal atau sepatu saat beraktifitas di rumah 
c. Memeriksa suhu air terlebih dahulu sebelum mandi 

6 Pemilihan sepatu dan kaos kaki 
a. Membersihkan bagian dalam sepatu dari pasir atau kerikil 

sebelum digunakan 
b. Menggunakan sepatu yang rata atau tanpa hak 
c. Menggunakan kaos kaki dengan bahan yang lembut 
d. Mengganti kaos kaki setiap hari 
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AcaraSATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

Topik : Pencegahan komplikasi DM akut dan kronis 

Sasaran  : Klien DM tipe 2 

Tempat  : Rumah Klien 

Waktu : 40 Menit 

Sesi             :  Keempat dan follow up  

 

1.  Analisa Situasional 

3) Penyuluh  : Mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang sedang 

melakukan penelitian 

4) Peserta  : Klien dengan DM tipe 2 di BP. Muhammadiyah 

Lamongan  

2. Tujuan Instruksional 

1) Tujuan Instruksional Umum 

Klien mengerti dan memahami cara pencegahan komplikasi akut 

dan kronis 

2) Tujuan Instruksional Khusus 

(1) Klien mengerti dan memahami cara pencegahan  komplikasi 

akut dan kronis pada DM 

3. Materi 

1) Menjelaskan cara pencegahan komplikasi akut dan kronis pada 

klien DM 

4.  Alat- alat 

1) Kalender DSME 

5. Metode  

1) Ceramah  

2) Diskusi 
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6. Kegiatan  

 NO Tahap Waktu     Kegiatan Fasilitator Kegiatan Klien 

    1) Perkenalan 10 
menit 

(1) Mengucapkan salam 
(2) Menanyakan kabar 
(3) Melakukan kontrak waktu 
(4) Menyampaikan manfaat dan 

tujuan pembelajaran dari 
materi yang akan disampaiakan 

(1) Menjawab 
salam 

(2) Menjawab 
pertanyaaan 
peneliti 

   2) Penjelasan 
materi dan 
pengukuran 
gula darah 

15 
menit 

(1) Menjelaskan cara pencegahan 
komplikasi akut dan kronik 
DM 

(1) Memperhatika
n  peneliti 

  3) Follow up 
dan Penutup  

15 
menit 

(1) Memberi kesempatan bertanya 
(2) diskusi masing masing sesi 
(3) Perawat menanyakan apakah 

sudah mengerti tentang cara 
pencegahan komplikasi akut 
dan kronis 

(4) Meminta klien untuk 
menyampaikan hal yang sudah 
dijelaskan 

(5) diskusi dari masing masing sesi 
(6) Review tujuan yang telah 

ditetapkan 
(7) Mengucapkan terimakasih atas 

pertisipasinya dalam kegiatan 
ini 

(8) Mengucapkan salam 

(1) Menanyakan 
hal yang 
kurang jelas. 

(2) Menjawab 
pertanyaan 

 

7. Evaluasi  

Tanya jawab langsung saat proses dan setelah proses pembelajaran selesai 
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8. Materi Pembelajaran 

Pencegahan komplikasi akut dan kronis DM 

Perilaku hidup sehat bagi penyandang Diabetes Melitus adalah memenuhi 

anjuran:  

(1) Mengikuti pola makan sehat.  

(2) Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur 

(3) Menggunakan obat DM dan obat lainya pada keadaan khusus secara 

aman dan teratur. 

(4) Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan 

memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan 

pengobatan. 

(5) Melakukan perawatan kaki secara berkala. 

(6) Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit 

akut dengan tepat. 

(7) Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mau 

bergabung dengan kelompok penyandang diabetes serta mengajak 

keluarga untuk mengerti pengelolaan penyandang DM. 

(8) Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. 
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Lampiran 12 Desain Kalender 
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Lampiran 13 Hasil Uji Statistik Penelitian 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Perlakuan) 
 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_test - pre_test Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 20b 10.50 210.00 

Ties 0c   

Total 20   

a. post_test < pre_test 

b. post_test > pre_test 

c. post_test = pre_test 

 
 

Test Statisticsa 

 
post_test - 

pre_test 

Z -3.922b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test (Kelompok Kontrol) 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_test - pre_test Negative Ranks 6a 11.25 67.50 

Positive Ranks 13b 9.42 122.50 

Ties 1c   

Total 20   

a. post_test < pre_test 

b. post_test > pre_test 

c. post_test = pre_test 
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Test Statisticsa 

 
post_test - 

pre_test 

Z -1.109b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .267 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 
 kel N Mean Rank Sum of Ranks 

patuh_post kelompok perlakuan 20 30.45 609.00 

kelompok kontrol 20 10.55 211.00 

Total 40   

Test Statisticsa 

 patuh_post 

Mann-Whitney U 1.000 

Wilcoxon W 211.000 

Z -5.388 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

a. Grouping Variable: kel 

b. Not corrected for ties. 
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