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RINGKASAN 

 

Penerapan Kalender DM Berbasis Aplikasi Android Sebagai Media DSME 

(Diabetes Self Management Education) Terhadap Self efficacy dan Kadar 

HbA1c Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

 

Oleh: Komang Agus Jerry Widyanata 

 

Perubahan gaya hidup yang berpengaruh pada perubahan pola perilaku 

makan dapat menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif (Pusdatin Kemenkes 

RI, 2014). Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif 

yang ditandai dengan gangguan metabolik yang diakibatkan oleh salah satu fungsi 

organ tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Indonesia berada pada 

peringkat kelima dunia sebagai negara yang mempunyai jumlah kasus DM 

terbanyak naik 2 peringkat dari tahun 2013 (Perkeni, 2015). International Diabetes 

Federation mencatat pada tahun 2013 terdapat 382 juta orang di dunia yang 

menderita DM, diantaranya terdapat 175 juta yang belum terdiagnosis dan 

terancam secara progresif menjadi komplikasi tanpa disadari akibat tanpa 

pencegahan.  

Timbulnya komplikasi dan berujung kematian pada pasien DM ini 

dikarenakan rendahnya self efficacy dan perilaku perawatan diri pasien DM itu 

sendiri (Vazini and Barati, 2014). Self efficacy yang rendah berdampak pada 

rendahnya keberhasilan perawatan diri pasien DM sehingga menyebabkan profile 

glikemik (HbA1c) yang tidak terkontrol. Edukasi gaya hidup terstruktur 

diperlukan untuk memperbaiki profil glikemik (HbA1c), salah satunya adalah 

Diabetes Self Management Education (DSME). 

Program DSME dapat berjalan dengan baik apabila ada media edukasi 

yang tepat. Media DSME yang dirancang oleh peneliti adalah Kalender DM 

berbasis aplikasi android. Aplikasi ini disediakan oleh peneliti untuk diinstal pada 

telepon genggam  responden. Isi dari aplikasi ini adalah 3 dari 4 pilar DM 

menurut Perkeni (2015) yaitu program edukasi, terapi nutrisi, aktivitas fisik. 

Sistem kerja aplikasi ini adalah mengingatkan pasien untuk melakukan program 

manajemen diri dalam bentuk notification (pemberitahuan) pada telepon genggam 

pasien. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh 

kalender DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME (Diabetes Self 

Management Education) terhadap self efficacy dan kadar HbA1c pada pasien 

Diabetes Mellitus Tipe 2. Penelitin ini menggunakan jenis penelitian experimental 

dengan pre-post test control group design. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling sebanyak 30 orang yang terbagi 

menjadi dua kelompok (kelompok perlakuan dan kelompok kontrol). Kelompok 

intervensi mendapatkan DSME dengan media kalender DM sedangkan kelompok 

control mendapatkan media leaflet. Instrumen yang dibunakan pada penelitin ini 

adalah Diabetes management self-efficacy scale (DMSES) yang terdiri dari 15 
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pertanyaan untuk mengukur self efficacy dan instrumen pengambilan sampel 

darah sesuai standar prosedur operasional (SPO) pengambilan sampel darah dan 

dilakukan analisis HbA1c di laboratorium berstandar internasional dan 

terakreditasi. Uji statistik yang digunaan adalah uji paired t test, Wilcoxon, dan 

independent t test 

Hasil uji paired t test dan Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan sebelum 

dilakukan intervensi (pre test) dan sesudah diberikan intervensi (post test) 

menunjukkan hasil signifikan pada kelompok intervensi dan kontrol pada 

variabel self efficacy serta hasil signifikan pada kelompok intervensi dan tidak 

signifikan pada keompok kontrol pada variabel HbA1c. Hasil uji independent t 

test menunjukan ada perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol pada variabel self efficacy (p=0,000) dan HbA1c (0,005). 

Kalender DM berbasis android memberikan umpan balik positif dan 

mendorong orang untuk setiap hari melakukan program diet, aktivitas dan 

kontrol gula darah secara rutin. Edukasi dengan media elektronik ini telah 

meningkatkan persepsi self efficacy dalam melakukan perawatan diri pasien DM. 

Pemberdayaan pasien meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan 

kontrol perawatan diri mereka secara mandiri dengan baik selama 90 hari 

sehingga dapat menyebabkan terjadi perubahan profile glikemik (HbA1c) kearah 

terkonrol atau kurang dari 7. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada layanan kesehatan baik 

puskesmas maupun rumah sakit diharapakan mampu menyediakan layanan 

edukasi dengan media yang aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan pasien 

sehingga tujuan dari edukasi tersebut dapat tercapai. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Application of DM Calendar Based on Android As Diabetes Self 

Management Education (DSME) Media for Self efficacy and HbA1c Levels 

In Type 2 Diabetes Mellitus 

 

 

Lifestyle changes that affect the changes in eating behavior patterns can 

lead to the emergence of degenerative diseases (Pusdatin Kemenkes RI, 2014). 

Diabetes mellitus (DM) is one of the degenerative diseases characterized by 

metabolic disorders caused by one of the organs of the body can not produce 

enough insulin or can not use effectively produced insulin. Indonesia is ranked 

fifth in the world as the country with the highest number of DM cases rising 2 

ratings from 2013 (Perkeni, 2015). The International Diabetes Federation notes 

that by 2013 there are 382 million people in the world who suffer from DM, of 

which there are 175 million undiagnosed and threatened progressively 

unconscious complications resulting from without precautions. 

The incidence of complications and lead to death in DM patients is due to 

low self efficacy and self-care behavior of DM patients themselves (Vazini and 

Barati, 2014). Low self efficacy impacts on the low success of self-care DM 

patients, causing uncontrolled glycemic (HbA1c) profile. Structured lifestyle 

education is needed to improve glycemic profile (HbA1c), one of which is 

Diabetes Self Management Education (DSME). 

DSMR program can run well if there is a proper education media. DSME 

media designed by researchers is a DM Calendar based on android applications. 

This application is provided by the researcher to be installed on the respondent's 

mobile phone. The contents of this application are 3 of the 4 pillars of DM 

according to Perkeni (2015) is the education program, nutrition therapy, physical 

activity. This application's working system is to remind patients to perform self-

management programs in the form of notification (notification) on the patient's 

mobile phone. 

The purpose of this research is to know how big the effect of DM calendar 

based on android application as DSME (Self-Management Education) media to 

self efficacy and HbA1c level in Type 2 Diabetes Mellitus patient. This research 

uses experimental research type with pre-post test control group design . The 

sampling method used was simple random sampling of 30 people divided into two 

groups (treatment group and control group). The intervention group received 

DSME with DM calendar media while the control group obtained the media 

leaflet. The instrument used in this study is the Diabetes self-efficacy scale 

(DMSES) management which consists of 15 questions to measure the self 

efficacy and blood sampling instruments according to standard operating 

procedure (SPO) of blood sampling and HbA1c analysis done in laboratories of 

international standard and accredited . The test statistic used is paired t test, 

Wilcoxon, and independent t test. 

The results of paired t test and Wilcoxon test to determine the difference 

before the intervention (pre test) and after the intervention (post test) showed 
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significant result in the intervention and control group on the self efficacy variable 

and the significant result in the intervention group and not significant in the 

control group at HbA1c variable. The independent t test results showed that there 

was a significant difference between the intervention group and the control group 

on the self efficacy variable (p = 0,000) and HbA1c (0.005).. 

The android-based DM calendar provides positive feedback and 

encourages people to dayly perform regular diet, activity and blood sugar 

controls. Education with this electronic media has increased the perception of self 

efficacy in self-care DM patients. Patient empowerment improves the patient's 

ability to independently control their self-care for 90 days so that it can cause a 

glycemic profile change (HbA1c) to be controlled or less than 7. 

Based on the results of research suggested to health services both health 

centers and hospitals are expected to be able to provide educational services with 

applicative media in accordance with the needs of patients so that the purpose of 

the education can be achieved. 
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ABSTRAK 

 

Penerapan Kalender DM Berbasis Aplikasi Android Sebagai Media DSME 

(Diabetes Self Management Education) Terhadap Self efficacy dan Kadar 

HbA1c Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

 

Oleh: Komang Agus Jerry Widyanata 

 

Pendahuluan: angka kematian akibat Diabetes mellitus (DM) tiap tahun masih 

banyak dan cenderung meningkat, hal ini dikarenakan masih kurangnya 

manajemen diri pasien dengan diabetes melitus. Diperlukan edukasi yang 

terstruktur dengan media yang tepat untuk membantu pasien DM dalam 

melakukan perawatan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menjelaskan seberapa besar pengaruh kalender DM berbasis 

aplikasi android sebagai media DSME (Diabetes Self Management Education) 

terhadap self efficacy dan kadar HbA1c pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. 

Metode: Jenis penelitian yang digunakan yaitu experiment dengan pre-post test 

control group design. Simple random sampling merupakan teknik sampling yang 

digunakan, dengan jumlah sampel 30 responden. Instrumen yang dibunakan 

adalah Diabetes management self-efficacy scale (DMSES) dan SPO pengambilan 

sampel darah. Uji statistic menggunakan paired t test, Wilcoxon dan independent t 

test. Hasil: Hasil uji statistic menunjukkan bahwa DSME dengan media kalender 

DM berbasis android berpengaruh terhadap peningkatan self efficacy (p=0,000) 

dan menurunkan nilai HbA1c (p=0,005) dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Diskusi: Kalender DM berbasis android memberikan umpan balik positif dan 

mendorong orang untuk setiap hari melakukan program nutrisi, aktivitas dan 

kontrol gula darah secara rutin. Edukasi dengan media elektronik ini telah 

meningkatkan persepsi self efficacy dan meningkatkan perilaku manajemen diri 

yang baik yang dapat diihat dari perubahan nilai HbA1c yang cenderung ke arah 

terkontrol. Saran: Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan 

intervensi edukasi pasien DM. 

 

Kata kunci : Diabetes mellitus, DSME, Aplikasi android, Kalender DM, Self 

efficacy, HbA1c 
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ABSTRACT 

 

Application of DM Calendar Based on Android As Diabetes Self 

Management Education (DSME) Media for Self efficacy and HbA1c Levels 

In Type 2 Diabetes Mellitus 
 

By: Komang Agus Jerry Widyanata 

 

Introduction: Diabetes mellitus (DM) mortality rate every year is still high and 

tends to increase, this is due to the lack of self-management of patients with 

diabetes mellitus. Structured education is required with appropriate media to help 

diabetes mellitus patients in self-care. The purpose of this study was explained the 

effect of DM calendar based on android as DSME (Diabetes Self Management 

Education) media to self efficacy and HbA1c level in Diabetes Mellitus Type 2 

patient. Method: Type of research used is experiment with pre-post test control 

group design. Simple random sampling is a sampling technique used, with a total 

sample of 30 respondents. Instruments used are Diabetes management self-

efficacy scale (DMSES) and SOP blood sampling. Statistical test using paired t 

test, Wilcoxon, and independent t test. Results: The statistical test results showed 

that DSME with DM-based DM calendar effect on self efficacy (p = 0,000) and 

decreased HbA1c (p = 0,005) compared with control group. Discussion: The DM 

calendar based on android provides positive feedback and encourages people to 

daily conduct routine nutrition, activity and blood sugar controls. Education with 

these electronic media has increased the perception of self efficacy and improved 

the behavior of good self-management that can be seen from changes in HbA1c 

values that tend to be controlled. Suggestion: The results of this study can be used 

as a reference in providing educational interventions patient with Diabetes 

mellitus. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, DSME, android Application, DM Calendar, Self 

efficacy, HbA1c 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup yang berpengaruh pada perubahan pola perilaku 

makan dapat menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif (Pusdatin Kemenkes 

RI, 2014). Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif 

yang ditandai dengan gangguan metabolik yang diakibatkan oleh salah satu fungsi 

organ tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Sehingga terjadi 

peningkatan kadar gula di dalam darah atau disebut juga dengan hiperglikemia 

(KEMENKES RI, 2013). 

Saat ini Indonesia berada pada peringkat kelima dunia sebagai negara yang 

mempunyai jumlah kasus DM terbanyak naik 2 peringkat dari tahun 2013 

(Perkeni, 2015). International Diabetes Federation mencatat pada tahun 2013 

terdapat 382 juta orang di dunia yang menderita DM, diantaranya terdapat 175 

juta yang belum terdiagnosis dan terancam secara progresif menjadi komplikasi 

tanpa disadari akibat tanpa pencegahan. Data pada tahun tersebut diperkirakan 

akan meningkat menjadi 592 juta orang yang akan menderita DM di tahun 2035 

(IDF, 2013). Di Indonesia pada tahun 2013 terdapat sekitar 12 juta penduduk yang 

mengalami DM dan diantaranya hanya 3 juta orang yang terdiagnosis (Depkes, 

2014). Berdasarkan hasil Riskesdas Kemenkes RI (2013) prevalensi DM di 

Indonesia meningkat dari 1.1% menjadi 2.1% dibanding pada tahun 2007. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 
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Oktober 2017 jumlah kasus baru padien DM dari bulan Januari – September 2017 

di Denpasar sebanyak 1644 orang. 

Selain jumlah yang terus bertambah, DM juga diketahui banyak 

menimbulkan komplikasi yang dibagi menjadi dua yaitu komplikasi akut dan 

komplikasi kronis. Komplikasi akut meliputi ketoasidosis diabetik, hiperosmolar 

non ketotik, dan hipoglikemia, yang termasuk komplikasi kronik adalah 

makroangiopati, mikroangiopati dan neuropati (Perkeni, 2015). Banyaknya kasus 

dan masalah komplikasi menempatkan kasus DM pada peringkat ketiga penyebab 

kematian tertinggi penyakit tidak menular di Indonesia pada tahun 2016 ( Depkes, 

2016). 

Timbulnya komplikasi dan berujung kematian pada pasien DM ini 

dikarenakan rendahnya self efficacy dan perilaku perawatan diri pasien DM itu 

sendiri (Vazini and Barati, 2014). Self efficacy merupakan salah satu faktor 

penting yang didefinisikan sebagai kepercayaan pasien dalam menjaga dan 

meningkatkan kondisi medisnya, rendahnya self efficacy berdampak pada 

rendahnya keberhasilan perawatan diri pasien DM (Shao Y et al, 2017). Menurut 

Ngurah (2014) pada hasil penelitianya menunjukan bahwa masih ada 38,6 % 

pasien DM dengan self efficacy belum baik di Denpasar dan menurut Rondhianto 

(2012) self efficacy pasien DM 66,67% dalam kategori sedang. Menurut Raham 

(2017) 83% kualitas hidup pasien DM tipe 2 ditentukan oleh self efficacy. 

Self efficacy, compliance, dan social support, secara individu dan bersama, 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profil glikemik (HbA1c) (Shao Y et al, 

2017). Peningkatkan self efficacy dalam manajemen diri dari penyakit pada 
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akhirnya juga akan meningkatkan perilaku perawatan diri dan nilai HbA1c (GB 

Premkumar, 2016). Data yang didapatkan oleh Shao Y et al (2017) menunjukan 

bahwa hanya persentase kecil (35%) dari Pasien DM tipe 2 mencapai kontrol 

glikemik (HbA1c < 7) hal ini jika tidak ditangani maka akan menimbulkan 

komplikasi dari DM itu sendiri. 

Mencegah komplikasi DM memerlukan penanganan yang serius dalam 

penatalaksanaan perawatan yang dilakukan oleh pasien DM itu sendiri dalam 

pengaturan diet, olahraga, kontrol secara rutin dan pengobatan DM (Gb M, 

Premkumar J, 2016). Dalam hal ini, IDF menyatakan bahwa pada tingkat individu 

pendidikan manajemen mandiri Diabetes yang mengintegrasikan aspek klinis, 

perilaku dan psikososial pengelolaan diri Diabetes harus tersedia dan 

berkelanjutan. Membuat keputusan sendiri untuk memperbaiki tingkat gula darah 

dan melakukan tindakan yang sesuai dengan tindakan yang dipilih sendiri dan 

mempertahankan kinerjanya dalam jangka panjang merupakan elemen kunci 

dalam pengelolaan perawatan mandiri Diabetes (Gb M, Premkumar J, 2016). 

Mengatasi masalah ini, beberapa program pendukung perilaku telah dicoba 

dan diuji. Menurut Bandura dalam Gb M, Premkumar J (2016) mengemukakan 

bahwa teori self efficacy merupakan metode perilaku untuk meningkatkan 

efisiensi diri seseorang. Self efficacy adalah kepercayaan pada kemampuan 

seseorang untuk melakukan suatu tugas yang akan menghasilkan hasil yang 

diinginkan. Memanfaatkan keterampilan konseling self efficacy adalah cara efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap aktivitas perawatan diri (Gb M, 

Premkumar J, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Gb M, Premkumar J (2016) 
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pada pasien DM tipe 2 menunjukan hasil bahwa intervensi perilaku efektif 

meningkatan self efficacy dan kemampuan perawatan diri pasien Diabetes militus 

serta Nilai HbA1c juga berkurang secara signifikan (Gb M, Premkumar J, 2016). 

Pada beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kadar HbA1c 

dapat dipengaruhi oleh beberapa intervensi seperti yang dikemukankan Etienne, 

Amendezo, et.al. (2017) dan Debussche, Xavier et al. (2012) pada penelitiannya 

menemukan bahwa edukasi gaya hidup terstruktur dapat memperbaiki profil 

glikemik (HbA1c) dibandingkan dengan edukasi biasa. Menurut Gb M, 

Premkumar, (2016) dan Yechang Shao et al, (2017) profil glikemik (HbA1c) juga 

dapat dipengaruhi oleh Intervensi perilaku berfokus pada peningkatan 

kemampuan serta dukungan sosial. 

Salah satu intervensi perilaku yang dapat diterapkan pada pasien DM adalah 

program Diabetes Self Management Education (DSME). DSME merupakan suatu 

proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memfasilitasi pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan pasien DM untuk melakukan perawatan mandiri 

(Funnell, et al., 2011). DSME juga dapat untuk mengoptimalkan kontrol 

metabolik, mencegah komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup pasien DM 

(Sidani, 2009). 

Menurut Notoatmojo (2003) dalam melakukan Edukasi, agar pesan-pesan 

kesehatan dapat disampaikan lebih jelas dan masyarakat sasaran dapat menerima 

pesan orang tersebut dengan jelas dan tepat maka diperlukan media atau alat 

bantu. Media tersebut dapat berupa Media cetak, media papan (billboard), dan 

media elektronik. Strategi pengembangan media promosi kesehatan dalam 
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manajemen pencegahan penyakit sudah banyak dilakukan. Penekanan promosi 

kesehatan terletak pada upaya pendidikan kesehatan melalui media koran, radio, 

televisi, leaflet, newsletter, majalah, poster, brosur dan sebagainya (Emilia, 2008). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap dua pasien DM di puskesmas 

Denpasar Utara 1 mengatakan bahwa media edukasi yang di berikan oleh 

puskesmas selama ini hanya berupa leaflet. Setelah peneliti menanyakan apakah 

media tersebut efektif dan pasien menjawab belum efektif karena leaflet yang 

dibagikan tersebut cepat rusak dan sering hilang dikarenakan pasien lupa 

menaruhnya. Pasien juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan media yang 

aplikatif yang bisa dijadikan panduan dalam menjalani perawatan maupun 

pengobatan. Berdasarkan data tersebut peneliti berencana untuk membuat media 

berbasis aplikasi yang dapat diinstal pada telepon genggam pasien, setelah 

menanyakan jenis sistem operasi yang digunakan pada telepon genggam pasien 

rata-rata bersistem operasi android.  

Penggunaan teknologi dalam pengobatan Diabetes dapat memfasilitasi 

peningkatan komunikasi antar perawat dan pasien, pengumpulan data yang andal, 

dan penyediaan kehidupan yang nyaman bagi pasien. Tujuan penting perawatan 

dengan media elektronik adalah memberi pasien kesempatan untuk 

mempertahankan pendidikan mereka secara efektif tanpa interupsi (Tavsanli, 

2013). Menurut Higano K (2014) metode telenursing mulai diminati sebagai 

layanan kesehatan untuk mendukung pasien dalam perawatan diri di rumah. 

Telenursing mengacu pada penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi 

dalam pemberikan asuhan keperawatan dari jauh, yang bisa membantu 
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menyelesaikan permasalahan pasien, mengurangi jarak dan waktu tempuh, dan 

tetap mempertahankan status kesehatan pasien dirumah (Higano K, 2014). 

Menurut Tavsanli (2016) dalam penelitianya tentang penerapan telenursing 

pada pasien DM tipe 2 merekomendasikan agar lebih banyak penelitian untuk 

mempelajari dampak inovasi teknis terhadap peningkatan self management 

penyakit dan hasil medis serta pencegahan komplikasi Diabetes dengan kontrol 

glikemik yang baik. Aplikasi web yang menawarkan program khusus untuk 

membantu dalam memenuhi kebutuhan pasien belum banyak diteliti manfaatnya 

(Higano K, 2014). Periset seperti Nijland dkk dalam Higano K (2014) percaya 

bahwa aplikasi semacam itu harus dirancang untuk memungkinkan individu 

menyesuaikan program tertentu untuk meningkatkan atau mempertahankan status 

kesehatanya. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis beranggapan bahwa perlu dibuatkan 

sebuah media elektronik berupa kalender DM untuk memudahkan pasien dalam 

mempertahankan status kesehatanya. Penggunaan media kalender DM berbasis 

aplikasi android yang dapat di akses pada telepon selular pasien pasien DM dirasa 

dapat pembantu untuk menentukan rencana perawatan maupun pengobatan secara 

mandiri sehingga program DSME (Diabetes Self Management Education) dapat 

berjalan secara optimal, namun belum jelas pengaruhnya terhadap self efficacy 

dan kadar HbA1c pada pasien DM tipe 2 maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang hal tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kalender DM berbasis aplikasi android sebagai 

media DSME (Diabetes Self Management Education) terhadap self efficacy dan 

kadar HbA1c pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui seberapa besar pengaruh kalender DM berbasis aplikasi 

android sebagai media DSME (Diabetes Self Management Education) terhadap 

perubahan  self efficacy dan kadar HbA1c pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh kalender DM berbasis aplikasi android sebagai 

media DSME terhadap perubahan self efficacy pada pasien DM tipe 2 

2. Menganalisis pengaruh kalender DM berbasis aplikasi android sebagai 

media DSME terhadap perubahan kadar HbA1c pada pasien DM tipe 

2 

3. Menilai besarnya perubahan self efficacy dan kadar HbA1c pada 

pasien DM tipe 2 setelah menggunakan kalender DM berbasis aplikasi 

android sebagai media DSME. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan  

pertimbangan bagi perawat, tim medis dan tenaga kesehatan lain dalam pemberian 
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edukasi pada pasien dengan DM untuk meningkatkan self efficacy dan menjaga 

profil glikemik (HbA1c) tetap terkontrol. 

1.4.2 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evidence based practice dalam 

praktek keperawatan dan memperkuat dukungan teoritis bagi pengembangan ilmu 

Keperawatan, sehingga dapat dijadikan sebagai materi dalam pembelajaran 

pendidikan keperawatan kususnya pada kasus Diabetes melitus. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi 

DM adalah sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan kerja insulin, sekresi insulin, atau 

kedua-duanya (Perkeni, 2015). Depkes RI (2014) mendefinisikan DM sebagai 

pengakit gangguan metabolik menahun akibat insulin tidak diproduksi secara 

cukup oleh pankreas atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi 

secara efektif. Jadi dapat disimpulakan bahwa DM merupakan suatu kelompok 

penyakit metabolik yang bersifat kronis akibat pankreas tidak dapat memproduksi 

insulin secara cukup atau insulin tidak dapat di manfaatkan secara efektif oleh 

tubuh. 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Menurut American Diabetes Association dalam Kusnanto (2017) DM dapat 

di klasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Klasifikasi dan Etiologi DM 

Tipe 1 Distruksi sel beta pankreas, umumnya menjurus ke defisiensi 

insulin absolut 

 Autoimun 

 Idiopatik  

Tipe 2  Bervariasi, mulai yang dominan resisten insulin disertai 

defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek 

sekresi insulin disertai resistensi insulin 

Tipe lain  Defek genetik fungsi sel beta 

 Defek genetik kerja insulin 
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 Penyakit eksokrin pankreas 

 Endokrinopati 

 Karena obat atau zat kimia 

 Infeksi 

 Sebab imunologi yang jarang 

 Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM 

Diabetes 

melitus 

gestasional 

Diabetes yang didiagnosis selama kehamilan 

 

2.1.3 Patofisiologi 

Resistensi insulin pada otot dan liver serta kegagalan sel beta pankreas 

telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral dari DM tipe-2 Belakangan 

diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat daripada 

yang diperkirakan sebelumnya. Selain otot, liver dan sel beta, organ lain seperti: 

jaringan lemak (meningkatnya lipolisis), gastrointestinal (defisiensi incretin), sel 

alpha pancreas (hiperglukagonemia), ginjal (peningkatan absorpsi glukosa), dan 

otak (resistensi insulin), kesemuanya ikut berperan dalam menimbulkan terjadinya 

gangguan toleransi glukosa pada DM tipe-2. Delapan organ penting dalam 

gangguan toleransi glukosa ini (ominous octet) penting dipahami karena dasar 

patofisiologi ini memberikan konsep tentang (Perkeni, 2015): 

1. Pengobatan harus ditujukan guna memperbaiki gangguan patogenesis, bukan 

hanya untuk menurunkan HbA1c saja 

2. Pengobatan kombinasi yang diperlukan harus didasari atas kinerja obat pada 

gangguan multipel dari patofisiologi DM tipe 2. 

3. Pengobatan harus dimulai sedini mungkin untuk mencegah atau 

memperlambat progresivitas kegagalan sel beta yang sudah terjadi pada 

penyandang gangguan toleransi glukosa. 
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Secara garis besar patogenesis DM tipe-2 disebabkan oleh delapan 

hal (omnious octet) berikut (Perkeni, 2015): 

1. Kegagalan sel beta pancreas: 

Pada saat diagnosis DM tipe-2 ditegakkan, fungsi sel beta sudah sangat 

berkurang. Obat anti diabetik yang bekerja melalui jalur ini adalah 

sulfonilurea, meglitinid, GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor. 

2. Liver: 

Pada pasien DM tipe-2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu 

gluconeogenesis sehingga produksi glukosa dalam  keadaan basal oleh liver 

(HGP=hepatic glucose production) meningkat. Obat yang bekerja melalui 

jalur ini adalah metformin, yang menekan proses gluconeogenesis. 

3. Otot: 

Pada pasien DM tipe-2 didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple di 

intramioselular, akibat gangguan fosforilasi tirosin sehingga timbul gangguan 

transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan 

oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini adalah metformin, dan 

tiazolidindion. 

4. Sel lemak: 

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan 

peningkatan proses lipolysis dan kadar asam lemak bebas (FFA=Free Fatty 

Acid) dalam plasma. Penigkatan FFA akan merangsang proses 

glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi insulin di liver dan otot. FFA 

juga akan mengganggu sekresi insulin. Gangguan yang disebabkan oleh FFA 
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ini disebut sebagai lipotoxocity. Obat yang bekerja dijalur ini adalah 

tiazolidindion. 

 

5. Usus: 

Glukosa yang ditelan memicu respon insulin jauh lebih besar dibanding kalau 

diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek incretin ini 

diperankan oleh 2 hormon GLP-1 (glucagon-like polypeptide-1) dan GIP 

(glucose-dependent insulinotrophic polypeptide atau disebut juga gastric 

inhibitory polypeptide). Pada pasien DM tipe-2 didapatkan defisiensi GLP-1 

dan resisten terhadap GIP. Disamping hal tersebut incretin segera dipecah 

oleh keberadaan ensim DPP-4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa 

menit. Obat yang bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah kelompok DPP-

4 inhibitor. Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan 

karbohidrat melalui kinerja ensim alfa-glukosidase yang memecah 

polisakarida menjadi monosakarida yang kemudian diserap oleh usus dan 

berakibat meningkatkan glukosa darah setelah makan. Obat yang bekerja 

untuk menghambat kinerja ensim alfa-glukosidase adalah akarbosa. 

6. Sel Alpha Pancreas: 

Sel-α pancreas merupakan organ ke-6 yang berperan dalam hiperglikemia dan 

sudah diketahui sejak 1970. Sel-α berfungsi dalam sintesis glukagon yang 

dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan 

ini menyebabkanHGP dalam keadaan basal meningkat secara signifikan 

dibandingindividu yang normal. Obat yang menghambat sekresi glukagon 
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atau menghambat reseptor glukagon meliputi GLP-1 agonis, DPP-4 inhibitor 

dan amylin. 

7. Ginjal: 

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalampathogenesis DM 

tipe-2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. Sembilan puluh 

persen dari glukosa terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran SGLT-2 

(Sodium Glucose co-Transporter) pada bagian convulated tubulus proksimal. 

Sedang 10% sisanya akan di absorbsi melalui peran SGLT-1 pada tubulus 

desenden dan asenden, sehingga akhirnya tidak ada glukosa dalam urine. 

Pada pasien DM terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT-2. Obat yang 

menghambat kinerja SGLT-2 ini akan menghambat penyerapan kembali 

glukosa di tubulus ginjal sehingga glukosa akan dikeluarkan lewat urine. 

Obat yang bekerja di jalur ini adalah SGLT-2 inhibitor. Dapaglifozin adalah 

salah satu contoh obatnya. 

8. Otak: 

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu yang obes 

baik yang DM maupun non-DM, didapatkan hiperinsulinemia yang 

merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini 

asupan makanan justru meningkat akibat adanya resistensi insulin yang juga 

terjadi di otak. Obat yang bekerja di jalur Ini adalah GLP-1 agonis, amylin 

dan bromokriptin. 
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2.1.4 Diagnosis 

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara 

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan 

glukometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria.  

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. Kecurigaan 

adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti: 

1. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

2. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi 

ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. 

Tabel 2.2. Kriteria Diagnosis DM 

Pemeriksaan glukosa plasma puasa (Puasa adalah kondisi tidak 

ada asupan kalori minimal 8 jam) 
≥126 mg/dl 

Pemeriksaan glukosa plasma (2-jam setelah Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram) 
≥200 mg/dl 

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

Pemeriksaan HbA1c menggunakan metode yang terstandarisasi 

oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program 

(NGSP) 

≥6,5% 

 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM 

digolongkan ke dalam kelompok preDiabetes yang meliputi: toleransi glukosa 

terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT). 

Tabel 2.3. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis daibetes dan 

preDiabetes. 

 HbA1c (%)  Glukosa darah puasa 

(mg/dL) 

Glukosa plasma 2 jam 

setelah TTGO (mg/dL) 

Diabetes ≥6,5% ≥126 mg/dl ≥200 mg/dl 

PreDiabetes 5,7-6,4% 100-125 140-199 
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Normal  < 5,7 < 100 < 140 

 

 

2.1.5 Komplikasi 

Dalam perjalanan penyakit DM, dapat terjadi komplikasi akut dan kronis. 

Komplikasi akut meliputi: ketoasidosis diabetik, hiperosmolar non ketotik, dan 

hipoglikemi. Sedangkan komplikasi kronis dapat terjadi makroangiopati, meliputi: 

pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi dan pembuluh darah otak. 

Mikroangiopati, meliputi: retinopati diabetik, nefropati diabetik, dan neuropati 

(Kusnanto, 2017) 

Menurut Perkeni (2015) komplikasi pada Diabetes melitus tipe 2 dapat 

digongkan menjadi dua kategori mayor yaitu: 

1. Komplikasi akut 

a. Krisis Hiperglikemia 

Ketoasidosis Diabetik (KAD) adalah komplikasi akut Diabetes yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi (300-600 

mg/dl), disertai tanda dan gejala  asidosis  dan  plasma  keton  (+)  kuat.  

Osmolaritas plasma meningkat (300-320 mOs/ml) dan terjadi 

peningkatan anion gap. Status Hiperglikemi Hiperosmolar (SHH) adalah 

suatu keadaan dimana terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi 

(600-1200 mg/dl), tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma 

sangat meningkat (330-380 mOs/ml), plasma keton (+/-), anion gap 

normal atau sedikit meningkat. 

Catatan: Kedua keadaan (KAD dan SHH) tersebut mempunyai angka 
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morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga memerlukan perawatan 

di rumah sakit guna mendapatkan penatalaksanaan yang memadai. 

b. Hipoglikemia 

Hipoglikemia ditandai dengan menurunya kadar glukosa darah < 70 

mg/dl. Hipoglikemia adalah penurunan konsentrasi glukosa serum 

dengan atau tanpa adanya gejala-gejala sistem otonom, seperti adanya 

whipple’s triad: 

1) Terdapat gejala-gejala hipoglikemia 

2) Kadar glukosa darah yang rendah 

3) Gejala berkurang dengan pengobatan. 

Sebagian pasien dengan Diabetes dapat menunjukkan gejala glukosa 

darah rendah tetapi menunjukkan kadar glukosa darah normal. Di lain 

pihak, tidak semua pasien Diabetes mengalami gejala hipoglikemia 

meskipun pada pemeriksaan kadar glukosa darahnya rendah.Penurunan 

kesadaran yang terjadi pada penyandang Diabetes harus selalu 

dipikirkan kemungkinan disebabkan oleh hipoglikemia. Hipoglikemia 

paling sering disebabkan oleh penggunaan sulfonilurea dan insulin. 

Hipoglikemia akibat sulfonilurea dapat berlangsung lama, sehingga 

harus diawasi sampai seluruh obat diekskresi dan waktu kerja obat telah 

habis. Pengawasan glukosa darah pasien harus dilakukan selama 24-72 

jam, terutama pada pasien dengan gagal ginjal kronik atau yang 

mendapatkan terapi dengan OHO kerja panjang. Hipoglikemia pada usia 

lanjut merupakan suatu hal yang harus dihindari, mengingat dampaknya 
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yang fatal atau terjadinya kemunduran mental bermakna pada pasien. 

Perbaikan kesadaran pada DM usia lanjut sering lebih lambat dan 

memerlukan pengawasan yang lebih lama. 

Pasien dengan resiko hipoglikemi harus diperiksa mengenai 

kemungkinan hipoglikemia simtomatik ataupun asimtomatik pada setiap 

kesempatan. 

Tabel 14. Tanda dan Gejala Hipoglikemia pada Orang Dewasa 

 Tanda Gejala 

Autonomik 

Rasa lapar, berkeringat, gelisah, 

paresthesia, 

palpitasi, Tremulousness 

Pucat, takikardia, 

widened pulse- 

pressure 

Neuroglikopenik 

Lemah, lesu, dizziness, pusing, 

confusion, perubahan sikap, 

gangguan kognitif, 

pandangan kabur, diplopia 

Cortical-blindness, 

hipotermia, kejang, 

koma 

 

Hipoglikemia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian terakit dengan 

derajat keparahannya, yaitu : 

1) Hipoglikemia berat: Pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk 

pemberian karbohidrat, glukagon, atau resusitasi lainnya. 

2) Hipoglikemia simtomatik apabila GDS < 70mg/dL disertai gejala 

hipoglikemia. 

3) Hipoglikemia asimtomatik apabila GDS <70mg/dL tanpa gejala 

hipoglikemia. 

4) Hipoglikemia relatif apabila GDS > 70mg/dL dengan gejala hipoglikemia. 

5) Probable hipoglikemia apabila gejala hipogllikemia tanpa pemeriksaan 

GDS. 
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Hipoglikemia berat dapat ditemui pada berbagai keadaan, antara 

lain: 

1) Kendali glikemik terlalu ketat 

2) Hipoglikemia berulang 

3) Hilangnya respon glukagon terhadap hipoglikemia setelah 5 tahun 

terdiagnosis DMT1 

4) Attenuation of epinephrine, norepinephrine, growth hormone, cortisol 

responses 

5) Neuropati otonom 

6) Tidak menyadari hipoglikemia 

7) End Stage Renal Disease (ESRD) 

8) Penyakit / gangguan fungsi hati 

9) Malnutrisi 

10) Konsumsi alkohol tanpa makanan yang tepat 

Rekomendasi pengobatan hipoglikemia: 

Hipoglikemia Ringan: 

1) Pemberian konsumsi makanan tinggi glukosa (karbohidrat sederhana) 

2) Glukosa murni merupakan pilihan utama, namun bentuk karbohidrat lain 

yang berisi glukosa juga efektif untuk menaikkan glukosa darah. 

3) Makanan yang mengandung lemak dapat memperlambat respon 

kenaikkan glukosa darah. 

4) Glukosa 15–20 g (2-3 sendok makan) yang dilarutkan dalam air adalah 

terapi pilihan pada pasien dengan hipoglikemia yang masih sadar 
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5) Pemeriksaan glukosa darah dengan glukometer harus dilakukan setelah 

15 menit pemberian upaya terapi. Jika pada monitoring glukosa darah 15 

menit setelah pengobatan hipoglikemia masih tetap ada, pengobatan 

dapat diulang kembali. 

6) Jika hasil pemeriksaan glukosa darah kadarnya sudah mencapai normal, 

pasien diminta untuk makan atau mengkonsumsi snack untuk mencegah 

berulangnya hipoglikemia 

Pengobatan pada hipoglikemia berat: 

1) Jika didapat gejala neuroglikopenia, terapi parenteral diperlukan berupa 

pemberian dekstrose 20% sebanyak 50 cc (bila terpaksa bisa diberikan 

dextore 40% sebanyak 25 cc), diikuti dengan infus D5% atau D10%. 

2) Periksa glukosa darah 15 menit setelah pemberian i.v tersebut. Bila kadar 

glukosa darah belum mencapai target, dapat diberikan ulang pemberian 

dextrose 20%. 

3) Selanjutnya lakukan monitoring glukosa darah setiap 1- 2 jam kalau 

masih terjadi hipoglikemia berulang pemberian Dekstrose 20% dapat 

diulang 

4) Lakukan evaluasi terhadap pemicu hipoglikemia 

Pencegahan hipoglikemia: 

1) Lakukan edukasi tentang tanda dan gejala hipoglikemi, penanganan 

sementara, dan hal lain harus dilakukan 

2) Anjurkan melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM), 

khususnya bagi pengguna insulin atau obat oral golongan insulin 
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sekretagog. 

3) Lakukan edukasi tentang obat-obatan atau insulin yang dikonsumsi, 

tentang: dosis, waktu megkonsumsi, efek samping 

4) Bagi dokter yang menghadapi penyandang DM dengan kejadian 

hipoglikemi perlu melalukan: 

a) Evaluasi secara menyeluruh tentang status kesehatan 

pasien 

b) Evaluasi program pengobatan yang diberikan dan bila diperlukan 

melalukan program ulang dengan memperhatikan berbagai aspek 

seperti: jadwal makan, kegiatan oleh raga, atau adanya penyakit 

penyerta yang memerlukan obat lain yang mungkin berpengaruh 

terhadap glukosa darah 

c) Bila diperlukan mengganti obat-obatan yang lebih kecil 

kemungkinan menimbulkan hipoglikemi. 

2. Komplikasi kronis 

a. Makroangiopati 

1) Pembuluh darah jantung: penyakit jantung koroner 

2) Pembuluh darah tepi: penyakit arteri perifer yang sering terjadi 

pada penyandang DM. Gejala tipikal yang biasa muncul 

pertama kali adalah nyeri pada saat beraktivitas dan berkurang 

saat istirahat (claudicatio intermittent), namun sering juga tanpa 

disertai gejala. Ulkus iskemik pada kaki merupakan kelainan 

yang dapat ditemukan pada pasien. 
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3) Pembuluh darah otak: stroke iskemik atau stroke hemoragik 

b. Mikroangiopati 

1) Retinopati diabetik 

2) Kendali glukosa dan tekanan darah yang baik akan mengurangi 

risiko atau memperlambat progresi retinopati. Terapi aspirin 

tidak mencegah timbulnya retinopati 

3) Nefropati diabetic 

 Kendali glukosa dan tekanan darah yang baik akan 

mengurangi risiko atau memperlambat progres inefropati. 

 Untuk pasien penyakit ginjal diabetik, menurunkan asupan 

protein sampai di bawah 0.8gram/kgBB/hari tidak 

direkomendasikan karena tidak memperbaiki risiko 

kardiovaskuler dan menurunkan GFR. ginjal (A). 

4) Neuropati 

 Pada neuropati perifer, hilangnya sensasi distal merupakan 

faktor penting yang berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus 

kaki yang meningkatkan risiko amputasi. 

 Gejala yang sering dirasakan berupa kaki terasa terbakar 

dan bergetar sendiri, dan terasa lebih sakit di malam hari 

 Setelah diagnosis DMT2 ditegakkan, pada setiap pasien 

perlu dilakukan skrinning untuk mendeteksi adanya 

polineuropati distal yang simetris dengan melakukan 

pemeriksaan neurologi sederhana (menggunakan 
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monofilament 10 gram). Pemeriksaan ini kemudian diulang 

paling sedikit setiap tahun. 

 Pada keadaan polineuropati distal perlu dilakukan 

perawatan kaki yang memadai untuk menurunkan risiko 

terjadinya ulkus dan amputasi 

 Pemberian terapi antidepresan trisiklik, gabapentin atau 

pregabalin dapat mengurangi rasa sakit. 

 Semua penyandang DM yang disertai neuropati perifer 

harus diberikan edukasi perawatan kaki untuk mengurangi 

risiko ulkus kaki. 

 Untuk pelaksanaan penyulit ini seringkali diperlukan kerja 

sama dengan bidang/disiplin ilmu lain. 

 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan DM secara umum adalah meningkatkan kualitas 

hidup penyandang Diabetes (Perkeni, 2015). Tujuan penatalaksanaan meliputi : 

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 pasien 
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secara komprehensif. Adapun Penatalaksanaan DM menurut PERKENI (2015) 

terdapat empat pilar yaitu: 

a. Edukasi 

Pemberdayaan pasien DM memerlukan partisipasi aktif pasien, keluarga, dan 

masyarakat. Tenaga kesehatan perlu mendampingi pasien menuju perilaku sehat. 

Perubahan perilaku dapat dicapai dengan edukasi yang komprehensif dan upaya 

peningkatan motivasi. Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri, 

tanda dan gejala hipoglikemia serta cara mengatasinya harus diberikan kepada 

pasien. Pemantauan KGD darah dapat dilakukan secara mandiri, setelah mendapat 

pelatihan khusus. Edukasi dapat dilakukan secara individual dengan pendekatan 

berdasarkan penyelesaian masalah. Seperti halnya dengan proses edukasi, 

perubahan perilaku memerlukan perencanaan yang baik, implementasi, evaluasi, 

dan dokumentasi. Dalam edukasi atau penyuluhan, yang perlu diperhatikan adalah 

pasien DM harus memahami penyakitnya, sehingga mereka mampu mengatasi 

DM dengan tepat. 

b. Terapi Nutrisi Medis 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan bagian dari penatalaksanaan DM 

secara total. Kunci keberhasilan TNM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim (dokter, perawat, ahli gizi, serta pasien dan keluarganya). Setiap 

pasien DM sebaiknya mendapat TNM sesuai dengan kebutuhannya guna 

mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan makan pada pasien DM hampir sama 

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masingmasing individu. Bagi 
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pasien DM perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal, 

jenis, dan jumlah makanan, terutama yang menggunakan obat penurun glukosa 

darah atau insulin. 

Kebutuhan Kalori: 

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal 

yang besarnya 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau 

dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, aktivitas, 

berat badan, dan lain-lain. Beberapa cara perhitungan berat badan ideal adalah 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan berat badan ideal (BBI) 

menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi: 

Berat badan ideal = 90% x (TB dalam cm - 100) x 1 kg. 

Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 

160 cm dan wanita di bawah 150 cm, 

rumus dimodifikasi menjadi: 

Berat badan ideal (BBI) =  (TB dalam cm - 100) x 1 kg. 

BB Normal: BB ideal + -  10 % 

Kurus: kurang dari BBI - 10 % 

Gemuk: lebih dari BBI + 10 % 

2. Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT). 

Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus: 

IMT = BB(kg)/TB(m2) 
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Klasifikasi IMT* 

BB Kurang <18,5 

BB Normal 18,5-22,9 

BB Lebih ≥23,0 

Dengan risiko 23,0-24,9 

Obes I 25,0-29,9 

Obes II ≥30 

*) WHO WPR/IASO/IOTF dalam The Asia-Pacific Perspective:Redefining 

Obesity and its Treatment. 

Jenis makanan: 

Tabel. 2.4 Jenis makanan yang dianjurkan untuk pasien Diabetes melitus menurut 

Depkes (2009) 

Bahan 

makanan 

Dianjurkan  Dibatasi  Dihindari  

Sumber 

karbohidrat 

 Semua sumber 

karbohidrat 

dibatasi: nasi, 

bubur, roti, mie, 

kentang, singkong, 

ubi, sagu, gandum, 

pasta, jagung, talas, 

havermout, sereal, 

ketan, makaroni  

 

 

Sumber 

protein 

hewani 

Ayam tanpa kulit, 

ikan, putih telur, 

daging tidak 

berlemak  

hewani tinggi 

lemak jenuh 

(kornet, sosis, 

sarden, otak, 

jeroan, kuning 

telur) 

Keju, abon, dendeng, 

susu full cream 

Sumber 

protein 

nabati 

tempe, tahu, 

kacang hijau, 

kacang merah, 

kacang tanah, 

kacang kedelai 
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sayuran Sayur tinggi serat: 

kangkung, daun 

kacang, oyong, 

ketimun, tomat, 

labu air, kembang 

kol, lobak, sawi, 

selada, seledri, 

terong 

bayam, buncis, 

daun melinjo, labu 

siam, daun 

singkong, daun k 

etela, jagung muda, 

kapri, kacang 

panjang, pare, 

wortel, daun katuk  

 

Buah-

buahan 

jeruk, apel, pepaya, 

jambu air, salak, 

belimbing, pisang 

kapok putih (se 

suai kebutuhan)  

(semua dalam rasa 

yang tidak terlalu 

manis) 

nanas, anggur, 

mangga, sirsak, 

pisang selain 

pisang kapok putih, 

alpukat, sawo, 

semangka, nangka 

masak  

Buah-buahan yang 

manis dan diawetkan: 

durian, nangka, alpukat, 

kurma, manisan buah.  

Minuman   Minuman yang 

mengandung alkohol, 

susu kental manis, soft 

drink, es krim, yoghurt, 

susu  

Lain-lain  makanan yang 

digoreng dan yang 

menggunakan 

santan kental, 

kecap, saus tiram 

Gula pasir, gula mer ah, 

gula batu, madu 

Makanan/ minuman 

yang manis: cake, kue-

kue manis, dodol, tarcis, 

sirup, selai manis, c 

oklat, permen, tape, 

mayonaise 

 

 

c. Latihan Jasmani 

Kegiatan jasmani seharihari dan latihan jasmani secara teratur (3–4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar pengelolaan 

DM tipe 2. Kegiatan seharihari seperti berjalan kaki ke pasar, menggunakan 

tangga, berkebun harus tetap dilakukan. Latihan jasmani selain untuk menjaga 

kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas 

insulin sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang 
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dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan 

dengan usia dan status kesegaran jasmani. Untuk mereka yang relatif sehat, 

intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, sementara yang sudah mendapat 

komplikasi DM dapat dikurangi. 

d. Intervensi Farmakologis 

Intervensi farmakologi diberikan jika KGD belum normal, ketika 

pengaturan gizi dan latihan jasmani telah dilakukan. Intervensi farmakologis 

diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani (gaya hidup 

sehat). Intervensi farmakologi berupa pemberian obat hipoglikemik oral (OHO) 

dan atau suntikan insulin. Berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 5 

golongan sebagai berikut: 

1) pemicu sekresi insulin (insulin secretagogue): sulfonilurea dan glinid; 

2) peningkat sensitivitas terhadap insulin: metformin dan tia zolidindion; 

3) penghambat glukoneogenesis (metformin); dan penghambat absorpsi glukosa: 

penghambat glukosidase alfa. 

 

2.1.7 Kriteria pengendalian DM 

Kriteria pengendalian diasarkan pada hasil pemeriksaan kadar glukosa, 

kadar HbA1C, dan profil lipid. Definisi DM yang terkendali baik adalah apabila 

kadar glukosa darah, kadar lipid, dan HbA1c mencapai kadar yang diharapkan, 

serta status gizi maupun tekanan darah sesuai target yang ditentukan. Kriteria 

keberhasilan pengendalian DM dapat dilihat pada Tabel berikut (Perkeni, 2015). 
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Tabel. 2.5 Sasaran pengendalian DM 

Parameter Sasaran 

IMT (kg/m2) 18,5 - < 23 

Tekanan darah sistolik (mmHg) < 140 

Tekanan darah diastolik (mmHg) <90 

Glukosa darah preprandial 

kapiler (mg/dl) 

80-130 

Glukosa darah 1-2 jam PP kapiler 

(mg/dl) 

<180 

HbA1c (%) < 7 (atau individual) 

Kolesterol LDL (mg/dl) <100 (<70 bila risiko KV sangat 

tinggi) 

Kolesterol HDL (mg/dl) Laki-laki: >40; Perempuan: >50 

Trigliserida (mg/dl) <150 
 

2.2 Diabetes Self Management Education (DSME) 

2.2.1 Definisi DSME 

DSME merupakan Proses berkelanjutan untuk memfasilitasi 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk perawatan 

diri Diabetes yang mencakup kebutuhan, tujuan, dan pengalaman hidup pasien 

Diabetes atau praDiabetes dan dipandu oleh hasil penelitian berbasis bukti 

(Powers et al, 2015) 

 

2.2.2 Tujuan DSME 

Tujuan keseluruhan DSME adalah untuk mendukung pengambilan 

keputusan, perilaku perawatan diri, pemecahan masalah, dan aktif bekerja 

sama dengan tim perawatan kesehatan dan untuk memperbaiki hasil klinis, 

status kesehatan, dan kualitas hidup (Powers et al, 2015). 
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2.2.3 Prinsip DSME 

1. Kegiatan yang membantu pasien Diabetes dalam menerapkan dan 

mempertahankan perilaku yang diperlukan untuk mengelola kondisinya 

secara terus menerus. 

2. Jenis dukungan yang diberikan dapat berupa perilaku, pendidikan, 

psikososial, atau klinis. 

3. Perawatan berpusat pada pasien. Memberikan perawatan yang sesuai dan 

responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai pasien secara 

individual. 

4. Pengambilan keputusan bersama. Memunculkan perspektif dan prioritas 

pasien dan memberikan pilihan dan informasi sehingga pasien dapat 

berpartisipasi lebih aktif dalam perawatan (Powers et al, 2015). 

 

2.2.4 Standar DSME 

Terdapat 10 standar dalam National Standards for Diabetes Self-

Management Education and Support tahun 2017 (Beck et al., 2017) yaitu: 

1. Standar 1 (Internal Structure): Penyedia layanan DSMES akan menentukan 

dan mendokumentasikan pernyataan visi dan misi, tujuan dan layanan 

tergabung dalam organisasi besar, kecil, atau dioperasikan secara independen. 

2. Standar 2 (Stakeholder Input): Penyedia jasa DSMES akan terus berusaha 

memasukan atau mengundang para pemangku kepentingan dan pakar yang 

berkepentingan untuk membentuk suatu tim mempromosikan kualitas dan 

meningkatkan kepuasan peserta. 
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3. Standar 3 (Evaluation of Population Served): Penyedia jasa DSMES akan 

mengevaluasi komunitas yang menjadi objek edukasi untuk menentukan 

sumber daya, desain, dan metode penyampaian yang akan selaras dengan 

kebutuhan akan layanan DSMES. 

4. Standar 4 (Quality Coordinator Overseeing DSMES Services ) pembentukan 

koordinator mutu untuk memastikan pelaksanaan Standar dan mengawasi 

DSMES. Koordinator mutu bertanggung jawab atas semua komponen 

DSMES, termasuk praktik berbasis bukti, desain layanan, evaluasi, dan 

kualitas perbaikan. 

5. Standar 5 (DSMES Team): Setidaknya salah satu anggota tim bertanggung 

jawab untuk memfasilitasi Layanan DSMES sebagai leader bisa dari perawat, 

dokter, ahli gizi diet, atau apoteker dengan pelatihan dan pengalaman yang 

berkaitan dengan DSMES atau kesehatan lainnya yang memiliki sertifikasi 

sebagai pendidik. Petugas kesehatan lainnya atau para profesional Diabetes 

dapat juga berkontribusi pada layanan DSMES. 

6. Standar 6 (curriculum): Pedoma kurikulum harus mencerminkan bukti dan 

praktik terkini dengan kriteria untuk mengevaluasi hasil, akan berfungsi 

sebagai kerangka kerja penyediaan DSMES. Kebutuhan individu peserta akan 

menentukan mana elemen kurikulum yang diperlukan. 

7. Standar 7 (Individualization): Kebutuhan DSMES akan diidentifikasi dan 

dipimpin oleh peserta dengan penilaian dan dukungan oleh satu atau lebih 

anggota tim DSMES. Tim dan peserta akan bersama-sama mengembangkan 

rencana DSMES individual. 
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8. Standar 8 (Ongoing Support): Peserta akan diberi pilihan dan sumber daya 

yang tersedia untuk dukungan berkelanjutan dan peserta akan memilih pilihan 

yang terbaik sesuai kebutuhan untuk mempertahankan manajemen diri 

mereka. 

9. Standar 9 (Participant Progress) Penyedia layanan DSMES akan memantau 

dan mengkomunikasikan apakah peserta sudah mencapainya tujuan 

pengelolaan diri Diabetes pribadi dan lainnya. Hasil yang digunakan untuk 

mengevaluasi keefektifan pendidikan intervensi dengan menggunakan tehnik 

pengukuran yang tepat. 

10. Standar 10 (Quality Improvement): Koordinator layanan DSMES akan 

mengukur dampak dan efektivitas layanan DSMES yang diberikan dan 

mengidentifikasi faktor-faktor untuk perbaikan dengan melakukan evaluasi 

proses dan hasil secara sistematis 

 

2.2.5 Komponen DSME 

Menurut Schumacher dan Jancksonville (2005) dalam Rondhianto 

(2011) komponen dalam DSME yaitu: 

1. Pengetahuan dasar tentang Diabetes, meliputi definisi, patofisiologi dasar, 

alasan pengobatan, dan komplikasi Diabetes. 

2. 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 efek samping. 
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3. 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 

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

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

gangguan makan dan lainnya 

5. Olahraga dan aktivitas, meliputi kebutuhan evaluasi kondisi medis 

sebelum melakukan olahraga seperti nadi, tekanan darah, pernafasan dan 

kondisi fisik, penggunaan alas kaki dan alat pelindung dalam berolahraga, 

pemeriksaan kaki dan alas kaki yang digunakan, dan pengaturan kegiatan 

saat kondisi metabolisme tubuh sedang buruk 

6. Stres dan psikososial, meliputi identifikasi faktor yang menyebabkan 

terjadinya distres, dukungan keluarga dan lingkungan dalam kepatuhan 

pengobatan 

7. Perawatan kaki, meliputi insidensi gangguan pada kaki, penyebab, tanda 

dan gejala, cara mencegah, komplikasi, pengobatan, rekomendasi pada 

pasien jadwal pemeriksaan berkala 

8. Sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya, meliputi pemberian 

informasi tentang tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang 

ada di lingkungan pasien yang dapat membantu pasien. 
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2.2.6 Pelaksanaan DSME 

Pelaksanaan DSME dapat dilakukan secara individu maupun 

kelompok, tempat pelaksanaan bisa di pelayanan kesehatan maupun di 

komunitas (Norris et.al., 2002). Pelaksanaan DSME dapat dilakukan sebanyak 

4 sesi dengan durasi waktu antara 1-2 jam untuk tiap sesi (Central Dupage 

Hospital dalam Rondhianto, 2011), yaitu: 

1. Sesi 1 membahas pengetahuan dasar tentang DM meliputi definisi, etiologi, 

klasifikasi, manifestasi klinis, patofisiologi, diagnosis, pencegahan,  

pengobatan dan komplikasi 

2. Sesi 2 membahas tentang manajemen nutrisi/diet dan aktivitas/latihan fisik 

yang dapat dilakukan 

3. Sesi 3 membahas perawatan kaki Diabetes dan senam kaki serta monitoring 

yang perlu dilakukan 

4. Sesi 4 membahas tentang dukungan psikososial, manajemen stress, dan 

akses pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

2.3 Media Promosi Kesehatan 

2.3.1 Pengertian 

Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan 

sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, 

diraba, dirasa atau dicium, untuk memperlancar komunikasi dan penyebar-

luasan informasi (Notoatmodjo, 2003). 
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2.3.2 Kegunaan 

Biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya 

menggunakan papan tulis dengan photo dan sebagainya. Tetapi dalam 

menggunakan alat peraga, baik secara kombinasi maupun tunggal, ada dua hal 

yang harus diperhatikan (Notoatmodjo, 2003), yaitu : 

1. Alat peraga harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran 

2. Ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh 

sasaran 

Alat peraga yang digunakan secara baik memberikan keuntungan-keuntungan: 

1. Dapat menghindari salah pengertian/pemahaman atau salah tafsir. Dengan 

contoh yang telah disebutkan pada bagian atas dapat dilihat bahwa salah 

tafsir atau salah pengertian tentang bentuk plengsengan dapat dihindari. 

2. Dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. 

3. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang 

mengesankan. 

4. Dapat menarik serta memusatkan perhatian. 

5. Dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. 

2.3.3 Jenis / Macam Media 

Alat-alat peraga dapat dibagi dalam 4 kelompok besar (Notoatmodjo, 

2003) : 

1. Benda asli, yaitu benda yang sesungguhnya baik hidup maupun mati. 

Merupakan alat peraga yang paling baik karena mudah serta cepat 
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dikenal, mempunyai bentuk serta ukuran yang tepat. Tetapi alat 

peraga ini kelemahannya tidak selalu mudah dibawa ke mana-mana 

sebagai alat bantu mengajar. 

Termasuk dalam macam alat peraga ini antara lain : 

a. Benda sesungguhnya, misalnya tinja di kebun, lalat di atas 

tinja, dsb 

b. Spesimen, yaitu benda sesungguhnya yang telah diawetkan 

seperti cacing dalam botol pengawet, dll 

c. Sample yaitu contoh benda sesungguhnya untuk 

diperdagangkan seperti oralit, dll 

3. Benda tiruan, yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Benda 

tiruan bisa digunakan sebagai media atau alat peraga dalam promosi 

kesehatan. Hal ini dikarena menggunakan benda asli tidak 

memungkinkan, misal ukuran benda asli yang terlalu besar, terlalu 

berat, dll. Benda tiruan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan 

seperti tanah, kayu, semen, plastik dan lain-lain. 

4. Gambar/Media grafis, seperti poster, leaflet, gambar karikatur, 

lukisan, dll. 

a. Poster Adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan 

gambar-gambar dengan sedikit kata-kata. Kata-kata dalam 

poster harus jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan 

mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Poster biasanya 

ditempelkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan banyak 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

36 

 

 

 

dilalui orang misalnya di dinding balai desa, pinggir jalan, 

papan pengumuman, dan lain-lain. Gambar dalam poster dapat 

berupa lukisan, ilustrasi, kartun, gambar atau photo. Poster 

terutama dibuat untuk mempengaruhi orang banyak, 

memberikan pesan singkat. Karena itu cara pembuatannya 

harus menarik, sederhana dan hanya berisikan satu ide atau 

satu kenyataan saja. Poster yang baik adalah poster yang 

mempunyai daya tinggal lama dalam ingatan orang yang 

melihatnya serta dapat mendorong untuk bertindak. 

b. Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan 

kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan 

gambar-gambar yang sederhana. Ada beberapa yang disajikan 

secara berlipat. Leaflet digunakan untuk memberikan 

keterangan singkat tentan suatu masalah, misalnya deskripsi 

pengolahan air di tingkat rumah tangga, deskripsi tentang diare 

dan penecegahannya, dan lain-lain. Leaflet dapat diberikan atau 

disebarkan pada saat pertemuan- pertemuan dilakukan seperti 

pertemuan FGD, pertemuan Posyandu, kunjungan rumah, dan 

lain-lain. Leaflet dapat dibuat sendiri dengan perbanyakan 

sederhana seperti di photocopi 

5. Gambar alat optik. seperti photo, slide, film, dll 

1) Photo Sebagai bahan untuk alat peraga, photo digunakan 

dalam bentuk : Album, yaitu merupakan foto-foto yang isinya 
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berurutan, menggambarkan suatu cerita, kegiatan dan lain-lain. 

Dikumpulkan dalam sebuah album. Album ini bisa dibawa dan 

ditunjukan kepada masyarakat sesuai dengan topik yang 

sedang di diskusikan. Misalnya album photo yang berisi 

kegiatan-kegiatan suatu desa untuk merubah kebiasaan 

BABnya menjadi di jamban dengan CLTS sampai mendapat 

pengakuan resmi dari Bupati. 

2) Dokumentasi lepasan. Yaitu photo-photo yang berdiri sendiri 

dan tidak disimpan dalam bentuk album. Menggambarkan satu 

pokok persoalan atau titik perhatian. Photo ini digunakan 

biasanya untuk bahan brosur, leaflet, dll 

3) Slide, Slide pada umumnya digunakan dengan sasaran 

kelompok atau grup. Slide ini sangat effektif untuk membahas 

suatu topic tertentu, dan peserta dapat mencermati setiap 

materi dengan cara seksama, karena slide sifatnya dapat 

diulang-ulang 

4) Film, Film lebih kearah sasaran secara masal, sifatnya 

menghibur namun bernuansa edikatif. 

 

2.3.4 Teknologi mobile sebagai media edukasi DM 

Teknologi mobile dan internet hadir secara luas dapat diakses 24-

jam dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan manajemen penyakit dan 

memfasilitasi modifikasi perilaku (Kaufman, 2010). Media aplikatif 
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berbasis teknologi mobile telah menunjukkan dapat meningkatkan 

komunikasi penyedia layanan, mudah diakses oleh pasien, menyediakan 

pilihan yang tepat untuk memfasilitasi proses pengelolaan mandiri, 

kepatuhan terhadap pengobatan dan pada akhirnya merupakan peningkatan 

kontrol gula darah (Cotter et al, 2014). Implementasi intervensi berbasis 

web untuk membantu manajemen Diabetes telah meledak selama dekade 

terakhir, mayoritas telah difokuskan secara khusus untuk memudahkan 

proses pemantauan glukosa, memungkinkan pasien mengunggah data 

pemantauan agar dokter bisa menyesuaikan dosis insulin atau obat-obatan 

(Cotter et al, 2014). Kajian program Diabetes Internet yang diterbitkan 

pada tahun 2011 mengidentifikasi lebih dari 137 aplikasi mobile berbasis 

web, yang berfokus pada titrasi insulin dan sangat sedikit fokus pada 

modifikasi gaya hidup (Chomutare dkk., 2011).  

 

2.4 Self efficacy 

Bandura (2007) dalam Kusnanto (2017) mendefinisikan self efficacy  

sebagai pertimbangan seseorang akan kemampuannya untuk menampilkan 

tindakan yang diperlukan dan mengorganisasikan dalam mencapai kinerja yang 

diinginkan. Hal ini tidak tergantung pada jenis keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seseorang akan tetapi berhubungan dengan keyakinan tentang apa 

yang dapat dilakukan menyangkut seberapa besar usaha yang dikeluarkan 

seseorang dalam suatu tugas dan berapa lama ia akan bertahan. Keyakinan yang 

kuat akan kemampuan diri menyebabkan seseorang terus berusaha sampai tujuan 
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tercapai (Kusnanto, 2017). 

2.4.1 Proses efficacy-activated 

Banyak penelitian telah dilakukan pada empat proses psikologis utama 

dimana kepercayaan diri terhadap keyakinan mempengaruhi fungsi manusia 

(Bandura, 1994). 

1. Proses Kognitif 

Efek kepercayaan self efficacy pada proses kognitif mengambil 

berbagai bentuk. Banyak perilaku manusia, yang bersifat purposive, diatur 

oleh pemikiran yang mewujudkan tujuan yang berharga. Pengaturan tujuan 

pribadi dipengaruhi oleh self-appraisal of capabilities. Semakin kuat self 

efficacy yang dirasakan, semakin tinggi tujuan yang ditantang orang untuk 

diri mereka sendiri dan semakin kuat komitmen mereka terhadap dirinya. 

Sebagian besar tindakan pada awalnya disusun dalam pemikiran. 

Keyakinan masyarakat akan kekampuanya adalah jenis skenario antisipatif 

yang mereka bangun dan latih. Mereka yang memiliki rasa khasiat yang 

tinggi, memvisualisasikan skenario keberhasilan yang memberikan panduan 

dan dukungan positif untuk kinerja. Mereka yang meragukan kemampuanya, 

memvisualisasikan skenario kegagalan dan memikirkan banyak hal yang bisa 

salah. Sulit untuk mencapai banyak saat melawan keraguan diri. Fungsi 

utama pemikiran adalah memungkinkan orang memprediksi kejadian dan 

mengembangkan cara mengendalikan orang-orang yang mempengaruhi 

kehidupan mereka. Keterampilan seperti itu memerlukan pemrosesan 
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informasi kognitif yang efektif yang mengandung banyak ketidakjelasan dan 

ketidakpastian. Dalam mempelajari peraturan prediktif dan regulatif, orang 

harus memanfaatkan pengetahuan mereka untuk membuat pilihan, memberi 

bobot dan mengintegrasikan faktor prediktif, untuk menguji dan merevisi 

penilaian mereka terhadap hasil tindakan langsung, dan untuk mengingat 

faktor mana yang telah mereka uji dan seberapa baik mereka telah bekerja 

2. Proses Motivasi 

Keyakinan diri akan kemampuan memainkan peran kunci dalam 

pengaturan motivasi diri. Kebanyakan motivasi manusia dihasilkan secara 

kognitif. Orang-orang memotivasi diri mereka sendiri dan membimbing 

tindakan mereka secara antisipatif melalui latihan pemikiran sebelumnya. 

Mereka membentuk kepercayaan tentang apa yang bisa mereka lakukan. 

Mereka mengantisipasi kemungkinan hasil tindakan prospektif. Mereka 

menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan merencanakan 

serangkaian tindakan yang dirancang untuk mewujudkan masa depan yang 

berharga. 

Ada tiga bentuk motivator kognitif yang berbeda di mana teori-

teori yang berbeda telah dibangun. Mereka mencakup atribusi kausal, 

harapan hasil, dan tujuan yang dapat disadari. Teori yang sesuai adalah 

teori atribusi, teori harapan-harapan dan teori tujuan. Keyakinan self 

efficacy beroperasi pada masing-masing jenis motivasi kognitif ini. 

Keyakinan self efficacy mempengaruhi atribusi kausal. Orang-orang yang 

menganggap diri mereka sangat manjur mengaitkan kegagalan mereka 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

41 

 

 

 

dengan usaha yang tidak mencukupi, orang-orang yang menganggap 

dirinya sebagai atribut yang tidak efektif mengaitkan kegagalan mereka 

dengan kemampuan rendah. Atribusi kausal mempengaruhi motivasi, 

kinerja dan reaksi afektif terutama melalui kepercayaan akan self efficacy. 

Dalam teori harapan-nilai, motivasi diatur oleh harapan bahwa 

tingkah laku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu dan nilai dari hasil 

tersebut. Tetapi orang-orang bertindak berdasarkan keyakinan mereka 

tentang apa yang dapat mereka lakukan, dan juga keyakinan mereka 

tentang kemungkinan hasil kinerja. Pengaruh motivasi dari harapan hasil 

oleh karena itu sebagian diatur oleh kepercayaan diri akan kemampuan. 

3. Proses afektif 

Keyakinan seseorang dalam kemampuan mengatasi masalah 

mereka dipengaruhi oleh stres dan depresi yang mereka alami dalam 

situasi yang mengancam atau sulit, serta tingkat motivasi mereka. 

Perasaan self efficacy untuk mengendalikan stres membuat peran utama 

dalam kegelisahan. Orang yang percaya bahwa mereka dapat 

mengendalikan ancaman tidak menghasilkan pola pikir yang mengganggu. 

Tapi mereka yang percaya bahwa mereka tidak bisa mengatasi ancaman 

menghasilkan kegelisahan yang tinggi. Mereka memikirkan defisiensi 

penanganan mereka. Mereka melihat banyak aspek lingkungan mereka 

yang penuh dengan bahaya. Mereka memperbesar tingkat keparahan 

ancaman yang mungkin dan khawatir akan hal-hal yang jarang terjadi. 

Melalui pemikiran yang tidak efisien seperti itu, mereka membuat diri 
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mereka tertekan dan merusak tingkat fungsi mereka. Perasaan diupayakan 

self efficacy mengatur perilaku penghindaran sekaligus kegelisahan 

kegelisahan. Semakin kuat rasa self efficacy, orang-orang yang lebih 

berani dalam melakukan aktivitas masalah dan ancaman. 

4. Proses Seleksi 

Pembahasan sejauh ini berpusat pada proses yang mengaktifkan 

efikasi yang memungkinkan orang menciptakan lingkungan yang 

bermanfaat dan melakukan kontrol terhadap orang-orang yang mereka 

temui dari hari ke hari. Sebagian orang merupakan produk lingkungan 

mereka. Oleh karena itu, kepercayaan akan kemampuan pribadi dapat 

membentuk jalan hidup yang dibutuhkan dengan mempengaruhi jenis 

kegiatan dan lingkungan yang dipilih orang. Orang menghindari aktivitas 

dan situasi yang mereka yakini melebihi kemampuan mereka. Tapi mereka 

dengan mudah melakukan kegiatan yang menantang dan memilih situasi 

yang bisa mereka timbulkan sendiri. Dengan pilihan yang mereka buat, 

orang menumbuhkan berbagai kompetensi, minat dan jejaring sosial yang 

menentukan kehidupan mereka. Faktor apa pun yang mempengaruhi 

perilaku pilihan dapat sangat mempengaruhi arah perkembangan pribadi. 

Hal ini karena pengaruh sosial yang beroperasi di lingkungan yang dipilih 

terus meningkatkan kompetensi, nilai, dan minat tertentu lama setelah 

determinasi keberhasilan telah memberikan efek pengukuhannya. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

43 

 

 

 

2.4.2 Komponen teori self efficacy 

Self efficacy terdiri dari 4 komponen yaitu performance accomplishment, , 

vicarious experiance, verbal persuasion dan emotional arousal (Bandura, 1994) 

1. Performance accomplishment: pengalaman positif dan negatif dapat 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. 

Jika seseorang memiliki kinerja yang baik pada sebuah tugas sebelumnya, 

mereka cenderung merasa kompeten dan berkinerja baik dalam tugas 

terkait. Misalnya, jika seseorang tampil dengan baik di kelas Psikologi 

mereka cenderung merasa percaya diri dan memiliki self efficacy yang 

tinggi di kelas Psikologi lain.  

2. Vicarious experiance Ini mengacu pada seseorang yang menggunakan 

pengalaman orang lain dan membandingkannya dengan tugas mereka 

sendiri. Jika seseorang melihat orang yang serupa dengan mereka berhasil, 

itu bisa meningkatkan self efficacy. Namun, sebaliknya jika seseorang 

melihat orang yang mirip dengan dirinya gagal bisa menurunkan self 

efficacy.  

3. Social/verbal persuasion: Pikirkan seorang pelatih yang memberi 

semangat atau guru yang memuji murid-muridnya atau orang tua yang 

menawarkan kata-kata dorongan untuk anak. Dengan menggunakan 

persuasi verbal dalam hal positif, seseorang harus berusaha lebih keras dan 

karenanya memiliki kesempatan lebih besar untuk sukses. Namun, jika 

persuasi verbal itu negatif, yaitu orang tua mengatakan kepada anak 

mereka "Anda sangat bodoh sehingga Anda tidak pernah melakukan 
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sesuatu dengan benar", hal itu dapat menyebabkan keraguan pada diri 

sendiri dan peluang untuk sukses akan menjadi lebih rendah.  

4. Phisiological dan emotional states: Beberapa contohnya adalah; 

memberikan pidato di depan sekelompok besar orang, membuat presentasi 

ke pasien penting, mengikuti ujian. Semua tugas ini bisa menimbulkan 

kegelisahan, kecemasan, telapak tangan berkeringat dan jantung yang 

kencang. Meskipun sumber ini adalah yang paling tidak berpengaruh dari 

keempatnya, penting untuk dicatat bahwa jika seseorang merasa lebih 

nyaman dengan tugas yang mereka hadapi, mereka akan merasa lebih 

mampu dan memiliki perasaan lebih tinggi tentang self efficacy 

Konseptual framework self efficacy (Bandura 1994) 

 
  Gambar 2.1 konsep framework self efficacy 
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2.4.3 Manfaat adaptif self efficacy 

Ada bukti bahwa pencapaian manusia dan kesejahteraan positif 

memerlukan rasa optimis. Ini karena realitas sosial biasa dipenuhi dengan 

kesulitan. Mereka penuh dengan rintangan, kesulitan, kemunduran, frustrasi, dan 

ketidakadilan. Orang harus memiliki rasa keyakinan pribadi yang kuat untuk 

mempertahankan usaha gigih yang dibutuhkan agar berhasil. Dalam usaha yang 

dipenuhi rintangan, kenyataan berhasil membuat mereka membatalkan usaha 

mereka secara dini ketika kesulitan muncul atau menjadi sinis tentang prospek 

mempengaruhi perubahan signifikan (Bandura, 1994). 

Dipercaya secara luas bahwa kesalahan penilaian menimbulkan masalah 

pribadi. Tentu saja, kesalahan perhitungan yang buruk bisa membawa masalah. 

Namun, nilai fungsional penilaian diri yang akurat bergantung pada sifat aktivitas. 

Kegiatan di mana kesalahan dapat menghasilkan konsekuensi mahal atau 

merugikan menuntut penilaian kemampuan diri yang akurat. Ini adalah masalah 

yang berbeda di mana prestasi yang sulit dapat menghasilkan manfaat pribadi dan 

sosial yang besar dan biaya melibatkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang 

dapat dibuang. Orang dengan tingkat keyakinan diri yang tinggi memiliki daya 

tahan untuk bertahan menghadapi hambatan dan kemunduran yang menjadi ciri 

usaha yang sulit (Bandura, 1994). 

Orang-orang yang mengalami banyak kesulitan telah dibandingkan dalam 

keterampilan dan kepercayaan mereka terhadap kemampuan mereka dengan 

mereka yang tidak menderita masalah seperti itu. Temuan menunjukkan bahwa 

seringkali orang normal adalah distorsi realitas. Tapi mereka menampilkan bias 
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yang meningkatkan diri dan mendistorsi arah positifnya. Orang-orang yang cemas 

secara sosial atau rentan terhadap depresi sering kali sama-sama terampil secara 

sosial seperti mereka yang tidak menderita masalah seperti itu. Tapi yang normal 

percaya bahwa mereka jauh lebih mahir dari mereka sebenarnya. Orang-orang 

yang nondepresi juga memiliki keyakinan kuat bahwa mereka melakukan kontrol 

atas situasi (Bandura, 1994).  

2.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy 

Menurut Bandura (1994) ada beberapa faktor yang mempengaruhi self 

efficacy antara lain adalah: 

a. Budaya 

Budaya mempengaruhi self efficacy melalui nilai, kepercayaan, dan proses 

pengaturan diri yang berfungsi sebagai sumber penilaian self efficacy dan juga 

sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self efficacy. 

 

b. Jenis Kelamin 

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap self efficacy. Wanita yang 

memiliki peran selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir akan 

memiliki self efficacy yang tinggi dibandingkan dengan pria yang bekerja. 

c. Sifat dari tugas yang dihadap 

Derajat kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan 

mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri 

semakin kompleks suatu tugas yang dihadapi oleh individu maka akan semakin 

rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika individu 
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dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan semakin tinggi 

individu tersebut menilai kemampuannya. 

d. Insentif eksternal 

Bandura menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan self 

efficacy adalah competent contingens incentive, yaitu insentif yang diberikan oleh 

orang lain  yang merefleksikan keberhasilan seseorang Status atau peran individu 

dalam lingkungan individu yang memiliki status lebih tinggi akan memperoleh 

derajat kontrol yang lebih besar sehingga self efficacy yang dimilikinya juga 

tinggi. Sedangkan individu yang memiliki status yang lebih rendah akan memiliki 

kontrol yang lebih kecil sehingga self efficacy yang dimilikinya juga rendah. 

e. Informasi tentang kemampuan diri 

Individu akan memiliki self efficacy tinggi, jika ia memperoleh informasi 

positif mengenai dirinya, sementara individu akan memiliki self efficacy yang 

rendah, jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. 

2.5 HbA1c 

Komponen utama hemoglobin adalah hemoglobin A, yaitu 90% dari total 

komponen hemoglobin. Komponen minor hemoglobin adalah hemoglobin A2 dan 

F, yang merupakan hasil rantai gen hemoglobin yang berbeda: δ dan Υ. 

Komponen minor lainnya adalah modifi kasi post-translasional hemoglobin A. 

Komponen tersebut ditemukan pertama kali oleh Allen, Schroeder dan Balog 

yang memisahkannya melalui kromatografi pada resin pertukaran kation dan 

disebut sebagai HbA1c, HbA1b dan HbA1c sesuai dengan elusinya. HbA1c 
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merupakan komponen minor paling besar dari sel darah manusia, normalnya 4% 

dari total hemoglobin A. Ketertarikan pada HbA1c dimulai pada saat Rahbar 

menemukan peningkatan komponen tersebut sebanyak dua sampai tiga kali lipat 

pada pasien Diabetes (Paputungan, 2014). 

Kadar rata-rata glukosa darah 30 hari sebelumnya merupakan kontributor 

utama HbA1c. Kontribusi bulanan rata-rata glukosa darah terhadap HbA1c 

adalah: 50% dari 30 hari terakhir, 25% dari 30-60 hari sebelumnya dan 25% dari 

60-120 hari sebelumnya. Hubungan langsung antara HbA1c dan ratarata glukosa 

darah terjadi karena eritrosit terus menerus terglikasi selama 120 hari masa 

hidupnya dan laju pembentukan glikohemoglobin setara dengan konsentrasi 

glukosa darah. Pengukuran HbA1c penting untuk kontrol jangka panjang status 

glikemi pada pasien Diabetes. Hubungan antara HbA1c dan glukosa plasma 

adalah kompleks. Kadar HbA1c lebih tinggi didapatkan pada individu yang 

memiliki kadar glukosa darah tinggi sejak lama, seperti pada Diabetes mellitus. 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa HbA1c adalah indeks ratarata kadar 

glukosa selama beberapa minggu sampai bulan sebelumnya (Aldasouqi, 2008). 

Tabel 2.6  Hubungan antara HbA1c dan rata-rata glukosa 
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2.5.1 Pemeriksaan dan standardisasi HbA1c 

a. Pemeriksaan (Paputungan, 2014). 

1) Metode pemeriksaan berdasarkan perbedaan muatan 

- Cation exchange chromatography (disposable microcolumns, 

high performance liquid chromatography) 

- Electrophoresis (agar gel, isoelectric focusing) 

2) Metode pemeriksaan berdasarkan reaktivitas kimia 

- Hydroxymethylfurfural/thiobarbituric acid colorimetry  

3) Metode pemeriksaan berdasarkan perbedaan structural 

- Affi nity chromatography 

b. Standarisasi (Harefa E, 2011). 

1)  Hasil pemeriksaan HbA1c harus distandarkan secara 

internasional, termasuk sistem referensi dan pelaporan hasilnya. 

2) Sistem referensi IFCC untuk HbA1c merupakan satu-satunya 

yang diakui valid untuk implementasi standardisasi pengukuran. 

3) Pelaporan HbA1c secara internasional dilakukan dalam SI unit 

(mmol/mol) dan unit NGSP (%), menggunakan master equation 

IFCC-NGSP. 

4) Tabel konversi HbA1c termasuk unit SI dan NGSP harus mudah 

diakses oleh komunitas Diabetes. 

5)  Materi jurnal dan materi cetak lain dianjurkan menggunakan 

kedua satuan unit tersebut. 

6) Pelaporan istilah hemoglobin terglikasi adalah HbA1c, walaupun 
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dalam pedoman dan materi pendidikan lainnya dapat 

menggunakan singkatan HbA1c. 

 

2.5.2 HbA1c dan diagnosis Diabetes mellitus 

Kriteria diagnostik pada dasarnya adalah berdasarkan pengambilan sampel 

glukosa darah pada waktu tertentu seperti saat puasa, sewaktu tanpa melihat status 

prandial, atau setelah pembebanan glukosa oral (75 g) (Monnier, 2009). 

Kriteria NDDG (1979) lebih berdasarkan pada kadar glukosa darah 

daripada hubungan antara kadar glukosa dan komplikasi sebagai dasar diagnosis. 

Pada tahun 1997, the Expert Committee on the Diagnosis and Classifi cation of 

Diabetes Melitus kembali meneliti dasar diagnosis Diabetes; perhatian lebih 

ditujukan pada hubungan antara kadar glukosa dengan komplikasi. Apabila 

hiperglikemi kronik dapat menyebabkan komplikasi khusus dan merupakan ciri 

khas Diabetes, perlu dipikirkan suatu pemeriksaan laboratorium yang dapat 

menilai adanya paparan glikemik jangka panjang yang dapat menjadi marker yang 

lebih baik atas beratnya penyakit daripada pengukuran tunggal konsentrasi 

glukosa (Monnier, 2009). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat kemungkinan 

penggunaan HbA1c dalam diagnosis Diabetes. Pengggunaan HbA1c untuk tujuan 

diagnosis berdasarkan pada data penelitian crosssectional yang menunjukkan 

peningkatan prevalensi komplikasi mikrovaskular Diabetes (retinopati) pada 

pasien non Diabetes berhubungan langsung dengan konsentrasi HbA1c. Pada 

penelitian Pimas dan National Health and Nutrition Examination Survey 
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(NHANES) III, individu yang memiliki dua atau tiga desil nilai tertinggi pada 

glukosa puasa, konsentrasi glukosa 2 jam setelah tes tantangan glukosa oral dan 

kadar HbA1c, memiliki prevalensi retinopati yang lebih besar. Penelitian 

DETECT menunjukkan bahwa prevalensi retinopati meningkat signifi kan pada 

kasus HbA1c ≥6,5% sehingga ADA committee report mengusulkan HbA1c 

≥6,5% digunakan untuk diagnosis Diabetes mellitus (Gomez-Perez, 2010). 

 

2.5.3 Kelebihan dan kekurangan pemeriksaan HbA1c 

Tidak ada tes diagnostik klinis yang sempurna. Untuk penggunaan klinis, 

tes yang ideal adalah akurat, spesifik, terstandardisasi, mudah dilakukan dan tidak 

mahal. Dibandingkan dengan pemeriksaan glukosa puasa dan tes toleransi glukosa 

2 jam, HbA1c memiliki kelebihan (Gomez-Perez, 2010): 

Kelebihan: 

- Terstandardisasi sesuai DCCT/UKPDS; sedangkan pengukuran glukosa 

kurang terstandar 

- Memiliki indeks paparan glukosa keseluruhan yang lebih baik dan dapat 

menilai komplikasi jangka panjang 

- Memiliki variabilitas biologis yang rendah ((<2% dari hari ke hari untuk 

HbA1c dibandingkan dengan glukosa puasa yang memiliki variabilitas 12-

15%) 

- Memiliki instabilitas preanalitik yang rendah 

- Relatif tidak terpengaruh oleh keadaan akut (misalnya stres atau penyakit 

yang terkait) 
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- Dapat digunakan untuk petunjuk terapi dan penyesuaian terapi 

- Tidak dipengaruhi oleh variasi akibat pembebanan jumlah glukosa yang sama 

pada individu dengan ukuran tubuh yang berbeda seperti pada TTGO 

- Dapat dilakukan kapan saja dan tidak membutuhkan puasa atau tes khusus 

- Memiliki variasi diurnal yang rendah 

- Tidak atau kurang dipengaruhi oleh obatobat yang mempengaruhi 

metabolism glukosa 

- Satu jenis pemeriksaan yang dapat digunakan untuk diagnosis dan penilaian 

kontrol glikemik. 

Kekurangan: 

- Tidak dapat dilakukan pada pasien DM dengan Hb < 10 

- Tidak efektif dilakukan pada pasien DM dengan anemia dan gangguan sel 

darah merah 

- Pemeriksaan relatif lebih mahal 

 

2.6 Teori self care Orem 

Orem mengembangkan teori Self Care Deficit meliputi 3 teori yang 

berkaitan yaitu: 1). Self Care, 2). Self care defisit dan 3) nursing system. 

Ketiga teori tersebut dihubungkan oleh enam konsep sentral yaitu; self care, 

self care agency, kebutuhan self care therapeutik, self care defisit, nursing 

agency, dan nursing system, serta satu konsep perifer yaitu basic conditioning 

factor (faktor kondisi dasar). Postulat self care teori mengatakan bahwa self 

care tergantung dari prilaku yang telah dipelajari, individu berinisiatif dan 
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membentuk sendiri untuk memelihara kehidupan, kesehatan dan 

kesejahteraannya (Alligood, 2014). 

2.6.1 Teori Self Care 

Untuk memahami teori self care sangat penting terlebih dahulu 

memahami konsep self care, self care agency, basic conditioning factor dan 

kebutuhan self care therapeutik. Self care adalah performance atau praktek 

kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk prilaku mereka dalam 

memelihara kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Jika self care dibentuk 

dengan efektif maka hal tersebut akan membantu membentuk integritas 

struktur dan fungsi manusia dan erat kaitannya dengan perkembangan manusia 

(Alligood, 2014). 

Self care agency adalah kemampuan manusia atau kekuatan untuk 

melakukan self care. Kemampuan individu untuk melakukan self care 

dipengaruhi oleh basic conditioning factors seperti; umur, jenis kelamin,  

status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem 

perawatan kesehatan (diagnostik, penatalaksanaan modalitas), sistem 

keluarga, pola kehidupan, lingkungan serta ketersediaan sumber (Alligood, 

2014). 

Kebutuhan self care therapeutik (Therapeutic self acre demand) adalah 

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 (Alligood, 2014). 

Konsep lain yang berhubungan dengan teori self care adalah self care 
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requisite. Orem mengidentifikasikan tiga katagori self care requisite 

(Alligood, 2014): 

5. Universal meliputi; udara, air makanan dan eliminasi, aktifitas dan 

istirahat, solitude dan interaksi sosial, pencegahan kerusakan hidup, 

kesejahteraan dan peningkatan fungsi manusia. 

6. Developmental, lebih khusus dari universal dihubungkan dengan 

kondisi yang meningkatkan proses pengembangan siklus kehidupan 

seperti; pekerjaan baru, perubahan struktur tubuh dan kehilangan 

rambut. 

7. Perubahan kesehatan (Health Deviation) berhubungan dengan akibat 

terjadinya perubahan struktur normal dan kerusakan integritas 

individu untuk melakukan self care akibat suatu penyakit atau injury. 

 

2.6.2 Teori Self Care Deficit 

Merupakan hal utama dari teori general keperawatan menurut Orem. 

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 (Alligood, 2014): 

a. Tindakan untuk atau lakukan untuk orang lain. 

b. Memberikan petunjuk dan pengarahan. 
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c. Memberikan dukungan fisik dan psychologis. 

d. Memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung 

pengembangan personal. 

e. Pendidikan, Perawat dapat membantu individu dengan menggunakan 

beberapa atau semua metode tersebut dalam memenuhi self care. 

 

2.6.3 Teory Nursing System 

Nursing system didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self 

care dan kemampuan pasien melakukan self care. Jika ada self care defisit, 

self care agency dan kebutuhan self care therapeutik maka keperawatan akan 

diberikan. Nursing agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap 

diberikan untuk orang-orang yang telah didik dan dilatih sebagai perawat yang 

dapat melakukan, mengetahui dan membantu orang lain untuk menemukan 

kebutuhan self care terapeutik mereka, melalui pelatihan dan pengembangan 

self care agency (Alligood, 2014). 
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Gambar 2.2  Kerangka konsep teori Self Care Orem 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jika kebutuhan lebih 

banyak dari kemampuan, maka keperawatan akan dibutuhkan. Tindakan-

tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pelayanan 

keperawatan dapat digambarkan sebagi domain keperawatan. Orem (1991) 

mengidentifikasikan lima area aktifitas keperawatan yaitu: 

1. Masuk kedalam dan memelihara hubungan perawat pasien dengan 

individu, keluarga, kelompok sampai pasien dapat melegitimasi 

perencanaan keperawatan. 

2. Menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui 

keperawatan. 

3. Bertanggungjawab terhadap permintaan pasien, keinginan dan kebutuhan 

untuk kontak dan dibantu perawat. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

57 

 

 

 

4. Menjelaskan, memberikan dan melindungi pasien secara langsung dalam 

bentuk keperawatan. 

5. Mengkoordinasikan dan mengintegrasi keperawatan dengan kehidupan 

sehari-hari pasien, atau perawatan kesehatan lain jika dibutuhkan serta 

pelayanan sosial dan edukasional yang dibutuhkan atau yang akan 

diterima. 
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2.7 Keaslian Penelitian  

No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1 Computer – 

supported 

indirect-form 

lifestyle-

modification 

support program 

using Lifestyle 

Intervention 

Support Software 

for Diabetes 

Prevention (LISS-

DP) for people 

with a family 

history of type 2 

Diabetes in a 

Medical check-up 

setting : A 

randomized 

controlled trial 

(Nakawatase, 

Yuri Tokunaga, et 

al. 2014) 

RCT Sampel: 141 

orang yang 

mempunyai 

riwayat 

keluarga 

dengan DM 

type 2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

konseling gaya 

hidup melalui email 

(non face to face) 

dengan 

menggunakan 

format LISS-DP 

ROM aktif-asistif: 

spherical grip 

 

Dependen: 

kebiasaan diit 

Questionnaire 

pengukuran 

kualitas 

Skala Modified 

Minis try of 

Health and 

Welfare Food 

Ques-tionnaire 

(M-MHW-FQ) 

dan the 

International 

Physical Activity 

Questionnaire 

(IPAQ) 

1. analysis of 

covariance 

(ANCOVA) 

2. t-Test 

3. Wilxocon 

Kelompok 

intervensi 

menunjukkan 

penurunan 

signifikan lebih 

besar pada asupan 

energy pada 6 

bulan pertama 

dibandingkan 

dengan kelompok 

control (p = 

0,0099) 

 

2 Internet 

interventions to 

support lifestyle 

modification for 

A 

systematic 

review 

9 artikel 

menjelaskan 

tentang 

lifestyle 

Independen: 

modifikasi lifestyle 

dengan berbasis 

internet 

  Strategi berbasis 

web memberikan 

pilihan yang tepat 

untuk 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

Diabetes 

management: A 

systematic review 

of the evidence 

(Cotter, 

Alexander P.et al. 

2014) 

 

berbasis 

internet 

 

Dependen: 

pengelolaan 

Diabetes 

memfasilitasi 

pengelolaan 

Diabetes mandiri 

di luar 

pengaturan klinis. 

3 Efficacy of the 

Type 2 Diabetes 

Prevention using 

Lifestyle 

Education 

Program RCT 

(Agular, Elroy J. 

et al. 2016.) 

RCT Sampel: 101 

orang yang 

berisiko 

terjadinya 

DM Type 2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

program PULSE 

(Preventing Using 

LifeStyle 

Education) 

 

Dependen: 

1. berat badan 

2. hemoglobin 

terglikasi 

3. BMI, lingkar 

pinggang, 

persentase lemak 

tubuh, aerobik 

kebugaran, dan 

kebugaran otot 

tubuh bagian 

bawah 

Berat (kg, hasil 

primer) 

Tinggi (cm) 

BMI dihitung 

dengan (berat 

[kg] / tinggi 

[m2]).  

Lingkar pinggang 

(cm) diukur 

dengan 

menggunakan a 

pita baja yang 

tidak dapat 

diperluas 

uji-t untuk 

variabel numerik 

dan uji chi-

kuadrat untuk 

variabel kategoris 

Penuruanan 

berat badan (p 

< 0.001) 

hemoglobin 

terglikasi 

(p=0.002) 

BMI, lingkar 

pinggang, 

persentase 

lemak tubuh, 

aerobik 

kebugaran, dan 

kebugaran otot 

tubuh bagian 

bawah (p<0.05)  

4 Adherence to Case study Sampel: 1163 Independen: Kuisioner Multivariate Cox total kematian 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

healthy lifestyle 

factors and risk of 

death in men with 

Diabetes mellitus: 

The Physicians 

Health Study 

(Patel, YH, et al. 

2016) 

pria dengan 

DM type 2 

(random 

sampling) 

Gaya hidup sehat 

(kepatuhan dalam 

melakukan aktivitas 

fisil, merokok, 

konsumsi alcohol, 

BMI, dan diet) 

 

Dependen: 

Angka kematian 

pasien Diabetes 

melitus tipe 2 

regression Dibandingkan 

dengan peserta 

yang memiliki 1 

faktor gaya hidup 

sehat, risiko 

kematian adalah 

42% 

lebih rendah 

untuk mereka 

dengan dua faktor 

gaya hidup sehat, 

41% lebih rendah 

mereka dengan 

tiga, dan 44% 

lebih rendah 

untuk mereka 

dengan 4 atau 

lebih faktor gaya 

hidup sehat. 

5 The lifestyle 

Intervention For 

the Treatment of 

Diabetes study 

(LIFT Diabetes): 

Design and 

baseline 

characteristics for 

a randomized 

RCT Sampel: 260 

pasien dengan 

DM type 2  

Independen: 

1. Program LWL 

(Lifestyle Weight 

Loss) Sub akut strok 

2. Program DSME 

 

Dependen: 

3. risiko 

Cardiovaskuler 

- t-Test LWL menurunkan 

10% risiko CVD 

dibandingkan 

program DSME  
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

translational trial 

to improve control 

of cardiovascular 

disease risk 

factors (Katula, 

Jeffrey A, et al. 

2016) 

 

Disease (CVD) 

6 National Diabetes 

prevention 

program 

(DEHKO): 

awareness and 

self-reported 

lifestyle changes 

in Finnish middle-

aged population 

(Wikstrom, K, et 

al. 2015) 

 Sampel: 

10.831 orang 

yang ingin 

mengikuti 

program 

Diabetes 

nasional 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

promosis kesehatan 

nasional 

 

Dependen:  

kesadaran 

masyarakat tentang 

pencegahan 

penyakit kronis dan 

akibatnya  

Kuisioner Regresi logistik Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa kampanye 

promosi 

kesehatan 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

tentang 

pencegahan 

penyakit chronic 

dan akibatnya 

 

7 Diabetes risk 

reduction in 

overweight first 

degree relatives of 

type 2 Diabetes 

patient: Effects of 

a low-intensive 

RCT Sampel: 

92 orang 

dengan DM 

tipe 2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

1. Program 

DiAlert 

 

Dependen: 

1. Lingkar 

pinggang 

Tidak dijelaskan analisis kovarians 

(ANCOVA) 

Program DiAlert 

menunjukkan 

penurunan pada 

lingkar pinggang 

(p<0.01) dan 

berat badan (P = 

0,03), dan 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

lifestyle education 

program (DiAlert) 

A randomized 

controlled trial 

(Heideman, 

Wieke.H et al. 

2014) 

2. Berat badan 

3. Tekanan darah 

sistolik 

tekanan darah 

sistolik membaik 

(p<0.01) 

8 Effects of a 

lifestyle education 

program on 

glycemic control 

among patients 

with Diabetes at 

Kigali University 

Hospital, Rwanda: 

A randomized 

controlled trial 

(Etienne, 

Amendezo, et.al. 

2017) 

RCT Sampel: 223 

dengan DM 

tipe 2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

1. Konseling gaya 

hidup 

terstruktur 

2. Konseling 

standar 

Dependen: 

1. Profil glikemik 

(HbA1c) 

Tidak dijelaskan data demografi di 

Uji t Student 

(parametrik) atau 

uji Wilcoxon 

(non-parametrik)  

Analisis 

ANCOVA 

menentukan 

perbedaan 

statistik antara 

kelompok 

Kelompok 

konseling gaya 

hidup terstruktur 

efektif dan 

terdapat 

perbaikan profil 

glikemik 

(HbA1c) (p 

<0,001) 

9 Structured self-

management 

education 

maintained over 

two years in 

insufficiently 

controlled type 2 

Diabetes patients: 

RCT 120 pasien 

DM tipe 2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

1. Edukasi 

terstruktur 

berkelanjutan 

selama 2 tahun 

 

Dependen: 

1. Kadar HbA1c 

MDQ 

(Multidimensional 

Diabetes 

Questionnaire) 

untuk mengukur 

self efficacy 

HADS (Hospital 

Anxiety and 

Uji t untuk 

mebandingakn 

diali antar 

kelompok 

 

ANOVA 

perbandingan 

rata-rata 

Edukasi terstruktu 

berkelanjutan 

efektif 

mengontrol kaar 

gula dan 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi pada 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

the ERMIES 

randomised trial 

in Reunion Island 

(Debussche, 

Xavier et al. 

2012) 

 

2. antropometrik, 

tekanan darah, 

lipid, obat 

antiDiabetes, 

tingkat 

aktivitas fisik, 

konsumsi 

makanan, 

kualitas hidup, 

dukungan 

sosial, 

kecemasan, 

tingkat depresi 

dan self 

efficacy. 

Depression Scale) 

untuk mengukur 

kecemasan dan 

depresi 

Perubahan pada 

kelompok kasus 

tiap pemeriksaan 

pasien Diabetes 

 

10 Development and 

Evaluation of a 

Computer-Based, 

Self-Management 

Tool for People 

Recently 

Diagnosed with 

Type 2 Diabetes 

(Booth, Alison O. 

et al. 2016) 

RCT Sampel: 70 

pasien 

Diabetes tipe 

2 

 

Tehnik 

samping: 

dimpel 

random 

sampling 

Independen: 

1. Program 

komputer 

Dependen: 

1. Perawatan diri 

biasa 

2. Pengetahuan 

tentang diit dan 

aktifitas fisik 

Diabetes 

Obstacles 

Questionnaire 

(DOQ) 

independen 𝑡-test 

untuk variabel 

kontinyu dan a 

uji chi-kuadrat 

untuk variabel 

kategoris. 

Analisis kovarians 

(ANCOVA)  

Program 

komputer 

menghasilkan 

peningkatan kecil 

namun signifikan 

secara statistik 

dalam 

pengetahuan diet 

dan kepuasan 

pengguna tinggi. 

Dengan 

pengembangan 

lebih lanjut, alat 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

pendidikan 

berbasis komputer 

ini mungkin 

berguna untuk 

pedoman 

perawatan diri 

Diabetes. 

 

11 Effectiveness of 

the EMPOWER-

PAR 

Intervention in 

Improving 

Clinical 

Outcomes of Type 

2 Diabetes 

Mellitus in 

Primary Care: A 

Pragmatic Cluster 

Randomised 

Controlled Trial 

(Ramli, Anis 

Safura et al. 2016) 

RCT Sampel: 

Sebanyak 888 

pasien 

Diabetes 

melitus tipe 2 

(intervensi: 

471 dan 

kontrol: 

417) 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

1. EMPOWER-

PAR 

 

Dependen: 

1. HbA1c 

2. tekanan darah 

3. profil lipid 

4. indeks massa 

tubuh 

5. lingkar pinggang  

site feasibility 

questionnaire 

(SFQ) 

- Proporsi pasien 

yang mencapai 

target HbA1c 

secara signifikan 

lebih tinggi dalam 

intervensi 

dibandingkan 

dengan kontrol 

Kelompok 

(intervensi: 3,0% 

vs kontrol: -4,1%, 

P <0.002). Pasien 

yang menerima 

intervensi 

EMPOWER-PAR 

adalah 

Dua kali lebih 

mungkin untuk 

mencapai target 

HbA1c 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

dibandingkan 

dengan kelompok 

kontrol (OR 2,16 

yang disesuaikan, 

95% CI 1,34- 

3,50, P <0,002). 

Namun, tidak ada 

perbaikan 

signifikan yang 

ditemukan pada 

hasil sekunder. 

 

12 Intensive Patient 

Education 

Improves 

Glycaemic 

Control in 

Diabetes 

Compared to 

Conventional 

Education: A 

Randomised 

Controlled Trial 

in a Nigerian 

Tertiary Care 

Hospital (Essien, 

Okon et al. 2017) 

 

RCT 104 pasien 

Diabetes tipe 

2 

 

(random 

sampling) 

Independen: 

DSME 

 

Dependen: 

HbA1c 

Tidak dijelaskan Uji T sampel 

bebas untuk 

menguji nilai 

HbA1c antara 

kelompok 

perlakuan dan 

kontrol 

DSME efektif 

untuk 

menurunkan nilai 

HbA1c dalam 6 

bulan penelitian 

dengan nilai 

p<0,0001 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

13 Eff ects of a 

Behavioral 

Intervention on 

Self-Effcacy, 

Self- Care 

Behavior and 

HbA1c Values 

among Patients 

with Type 2 

Diabetes Mellitus 

(Manjula Gb dan 

Jayarani 

Premkumar, 

2016) 

 

RCT Subjek: 

300 pasien 

DM tipe 2 

(random 

sampling) 

Independen: 

1. Intervensi 

perilaku 

berfokus pada 

peningkatan 

kemampuan 

 

Dependen: 

1. Self efficacy 

2. Perilaku 

perawatan diri 

3. HbA1c 

Diabetes Self Effi 

cacy Scale untuk 

mengukur self 

efficacy 

Summary of 

Diabetes Self 

Care Activities 

unruk menilai self 

care behavior 

independent t test Intervensi 

perilaku efektif 

meningkatan self 

efficacy dan 

kemampuan 

perawatan diri 

pasien Diabetes 

militus (p <0,001) 

dan Nilai HbA1c 

juga berkurang 

secara signifikan 

14 The Effect of 

Social Support on 

Glycemic Control 

in Patients with 

Type 2 Diabetes 

Mellitus: The 

Mediating Roles 

of Self efficacy 

and Adherence 

(Yechang Shao et 

al, 2017) 

Quasi 

experimental 

Subjek: 532 

pasien DM 

tipe 2 

(consecutive 

sampling) 

Independen: 

1. Dukungan 

sosial 

2. Self efficacy 

3. Kepatuhan 

 

Dependen: 

1. Kontrol 

glikemik 

 

Social Support 

Rating Scale 

(SSRS) untuk 

mengukur 

dukungan sosial 

self efficacy scale 

designed by 

Lorig et al untuk 

mengukur self 

efficacy 

Kuisioner untuk 

Tes t-test dan chi-

square untuk 

membandingkan 

data demografi 

Regresi linier 

untuk variabel 

dependen 

kontinyu dan 

logistik regresi 

untuk variabel 

dependen 

Dukungan sosial 

memiliki efek 

langsung pada self 

efficacy yang 

dimiliki efek 

langsung pada 

kepatuhan, yang 

pada akhirnya  

memiliki efek 

langsung pada 

kontrol glikemik 

Namun dukungan 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

mengukur 

kepatuhan 

dikotomis sosial tidak 

langsung efek 

pada kontrol 

glikemik. 

15 The use of 

videophone 

technology 

(telenursing) in 

the glycaemic 

control of diabetic 

patients: a 

randomized 

controlled trial 

(Tavsanli et al, 

2013) 

RCT Subjek: 48 

pasien DM 

tipe 2 (24 

perlakuan dan 

24 kontrol) 

 

(systematic 

sampling 

method (using 

half ratio) 

Independen: 

1. Videophone 

(telenursing) 

 

Dependen: 

1. Glukosa darah 

2. HbA1c 

Tidak dijelaskan Anova digunakan 

dalam 

perbandingan 

HbA1c dan 

glukosa dara nilai 

tercatat selama 

periode 

pemantauan 6 

bulan 

Kadar glukosa 

darah pada 

kelompok 

perlakuan (rata-

rata 159,48 ± 

40.71mg / dl) 

lebih rendah 

sebesar 13,55 ± 

52,89 mg / dl dari 

pada kadar 

glukosa darah 

pada kelompok 

kontrol (rata-rata 

173,03 ± 65,07 

mg / dl). Dan nilai 

HbA1c pada 

kelompok 

perlakuan secara 

signifikan turun 

sebesar 0,49%, 

dan pada 

kelompok kontrol 

sebesar 0,17%. Ini 
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No 
Judul Karya & 

Penulis 

Jenis 

Penelitian 

Sampel dan 

Tehnik 

sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

ditemukan pada 

akhir pemantauan 

selama enam 

bulan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Penerapan Kalender DM Berbasis Aplikasi Android Sebagai  Media DSME (Diabetes Self Management Education) 

Terhadap Self efficacy dan Kadar HbA1c Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 berdasarkan teori Self Care dan self 

efficacy 

Performance 

accomplishment 

Self Care Demand: 

Kebutuhan media 

edukasi manajemen 

diri pasien DM di 

rumah saat gula 

darah tidak 

terkontrol 

Self care 

agency: 

Segala bentuk 

dukungan untuk 

manajemen diri 

DM dalam 

mempertahankan 

gula darah 

Self Care: 

Perilaku Diabetes self 

care dalam bentuk 

pelaksaan 

1. Terapi nutrisi 

2. Latihan 

jasmani 

3. Terapi 

farmakologi 

Nursing 

agency HbA1c 

Terkontrol 

Self efficacy: 

 

Keyakinan diri 

pasien DM terhadap 

pelaksaan 

manajemen diri DM 

dirumah saat gula 

darah tidak 

terkontrol 

Verbal 

persuasion 

Vicarious 

experience 

Emotional 

arousal 

DSME 

Dengan media 

kalender DM 

berbasis android 

Factor lain 

1. Jenis kelamin 

2. Lama menderita DM 

Keterangan: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 
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Uraian: 

Kunci utama dalam penatalaksaan DM adalah manajemen atau perawatan 

diri yang meliputi manajemen nutrisi, aktifitas, perawatan kaki, dan terapi 

farmakologi. Menurut Bandura (1994) perilaku perawatan diri dipengaruhi oleh 

self efficacy atau keyakianan akan diri sendiri melakukan perawatan diri untuk 

mecapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan teori self efficacy bandura, self 

efficacy dipengaruhi oleh beberapa faktor atau komponen dari self effiacy itu 

sendiri yaitu Performanc, accomplishment, Verbal persuasion, Vicarious 

experience, dan Emotional arousal. 

Pada kasus DM, teori self efficacy ini dapat di kombinasi dengan teori self 

care orem karena sama-sama mengacu pada konsep perawatan diri sebagai 

sumber atau  penyebab sehat atau  sakit. Komponen teori self care orem meliputi: 

Self care agency, Self Care Demand, Nursing agency, dan Self Care. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan perawatan diri pasien DM akan 

meningkatkan kebutuhan akan perawatan diri pasien DM salah atunya adalah 

pada penelitian ini kebutuhan media edukasi manajemen diri pasien DM di rumah 

saat gula darah tidak terkontrol. Kebutuhan ini akan mengaktifkan nursing sistem 

salah satunya yaitu nursing agency. Nursing agency adalah suatu properti atau 

atribut yang lengkap diberikan untuk orang-orang yang telah didik dan dilatih 

sebagai perawat yang dapat melakukan, mengetahui dan membantu orang lain 

untuk menemukan kebutuhan self care (Alligood, 2014).  

Nursing agency pada penelitian ini adalah pemberian edukasi DSME 

dengan media berbasis aplikasi android sehingga diharapkan kebutuhan akan 
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edukasi dan media edukasi untuk perawatan diri pasien dengan DM dapat 

terpenuhi, dengan demikian maka self care agency akan meningkat yang 

merupakan salah satu faktor dari Performance accomplishment. Komponen ini 

secara langsung akan mempengaruhi self efficacy, 

Menurut Bandura (1994) self efficacy yang tinggi akan meningatkan 

perilaku perawatan diri dalam hal ini adalah manajemen diri pasien DM. 

Meningkatnya manajemen diri padien DM akan mempertahankan profil glikemik 

(HbA1c) tetap terkontrol.  

 

3.2 Hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian (Nursalam 2013). Adapun hipotesis penelitian ini adalah: 

1.  Ada pengaruh positif kalender DM berbasis aplikasi Android sebagai media 

DSME (Diabetes Self Management Education) terhadap self efficacy pada 

pasien Diabetes melitus tipe 2 

2. Ada pengaruh negatif kalender DM berbasis aplikasi Android sebagai media 

DSME (Diabetes Self Management Education) terhadap kadar HbA1c pada 

pasien Diabetes melitus tipe 2 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu 

pengetahuan atau pemecahan masalah, pada dasarnya menggunakan metode 

ilmiah (Notoadmodjo, 2010). 

Bab ini dijelaskan antara lain : 1) Desain penelitian, 2) Kerangka kerja, 3) 

Populasi dan sampel, 4) Identifikasi dan definisi operasional variabel, 5) 

Instrumen penelitian, 6) Lokasi dan waktu penelitian, 7) Prosedur pengambilan 

dan pengumpulan data, 8) Analisis data, 9) Etika penelitian. 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian pada dasarnya merupakan setrategi untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian serta sebagai alat untuk mengontrol atau mengendalikan 

berbagai variabel yang berpengaruh dalam penelitian (Nursalam, 2011). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan true experimental design dengan pendekatan 

pretest-postest control group design.  Rancangan ini mengungkapkan hubungan 

sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok 

eksperimental yang dipilih menggunakan tehnik acak (Nursalam 2017). 
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Tabel 4.1: Tabel desain penelitian penerapan kalender DM berbasis aplikasi 

android sebagai media DSME terhadap Self efficacy, regulasi gula darah dan 

Kadar HbA1c Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

Subyek Pre-Test Perlakuan Post-Test 

R O - O-A 

O1 11 O1-B 

Keterangan : 

R : Random (acak) alokasi 

O : Observasi pre test self efficacy dan kadar HbA1c pada kelompok control 

O1 : Observasi pre test self efficacy dan kadar HbA1c pada kelompok 

perlakuan 

O-A : Observasi post test self efficacy dan kadar HbA1c pada kelompok control 

O1-B : Observasi post test self efficacy dan kadar HbA1c pada kelompok 

perlakuan 

11 : Intervensi (Mengikuti program DSME (Diabetes Self Management 

Education) dengan media kalender DM berbasis aplikasi android selama 

tiga bulan)  

 

4.2 Kerangka Kerja 

Kerangka kerja adalah suatu abstrak, logical secara arti harfiah dan akan 

membantu peneliti dalam membangun hasil penelitian dengan Body Knowledge 

(Nursalam, 2011). 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

74 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Kerangka kerja penelitian penerapan kalender DM berbasis aplikasi 

android sebagai media DSME terhadap self efficacy dan kadar hba1c pada pasien 

Diabetes mellitus tipe 2 

 

4.3 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.3.1 Populasi 

 Popolasi dalam penelitian adalah subjek (misalnya manusia atau pasien) 

yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010). Definisi lain menyebutkan 

Pengumpulan Data 

Analisis data 

 

Menggunakan 

media leaflet 

Penyajian Data 

Penyusunan laporan akhir 

Pretest : self afficacy dan kadar HbA1c 

A 

Postest : self afficacy dan kadar HbA1c 

B 

Edukasi DSME Edukasi DSME 

Mengikuti 

program 

kalender DM 

selama 3 bulan 
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populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Pada penelitian 

ini populasinya adalah seluruh pasien Diabetes mellitus di wilayah kerja 

puskesmas Denpasar Utara pada tahun 2017 yang tercatat sebanyak 812 orang. 

4.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010). 

Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah α = 0,05. Sampel terdiri atas bagian 

populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui 

sampling. (Nursalam, 2017). Pada penelitian ini sampelnya adalah pasien 

Diabetes melitus di Denpasar Utara yang masuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi 

yaitu: 

Dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 

1) Pasien dalam kondisi kesadaran composmetis 

2) Pasien memiliki dan mampu mengoperasikan handphone berbasis android 

dengan versi android minimal 3.0 (Honeycomb) dan minimal rom yang 

tersedia 1 megabyte. 

3) Pasien yang memiliki kemampuan membaca dan menulis 

4) Pasien terdiagnosa DM pertama kali kurang dari 1 tahun 

5) Pasien dengan profile glikemik (HbA1c) tidak terkontrol/ > 7 

6) Pasien yang menjalani terapi obat DM yang sama selama 3 bulan 

Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Pasien dengan gangguan jiwa 
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(Ƶ
 α + 

Ƶ 
β
)
   

µ1 – µ2 

(1.96 + 1.28) 0,22  

0,21 

2) Pasien  dengan tingkat stres sedang dan tinggi 

3) Pasien DM dengan Hb < 10 

4) Pasien DM dengan penyakit penyerta seperti: 

a) Penyakit jantung 

b) Gagal ginjal 

c) Anemia 

d) Gangguan pernafasan 

e) Gangguan sel darah 

f) Stoke dan hipertensi 

 

4.3.3 Besar sampel 

 Besar sampel minimal pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus 

berikut (Dahlan 2013) : 

  δ    2 

  n1 = n2   =    

         2 

  n1 = n2   =    

   n = 11,5212 (dibulatkan menjadi 12) 

Keterangan : 

n1 : besar sampel kelompok eksperimen 

n2 : besar sampel kelompok control 

Ζα : kesalahan tipe I α = 0,05 satu arah (1,96) 

Ζβ : kesalahan tipe II β = 10% satu arah (1,28) 

δ : standar deviasi / simpangan baku yang didapat pada penelitian 

sebelumnya yang serupa sebesar 0,22 (Surucu, 2017) 

µ1 – µ2 : perbedaan rerata minimal yang dianggap bermakna dari beda data 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada variabel HbA1c penelitin 

sebelumnya sebesar 0,21 (Surucu, 2017) 
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 Apabila dibulatkan ke atas maka besar sampel minimal yang dibutuhkan 

untuk penelitian baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

adalah 12 orang. Dengan perkiraan drop out 25% (3 orang), maka besar sampel 

yang dibutuhkan adalah sejumlah 15 orang untuk masing-masing kelompok 

eksperimen dan control jadi besar total sampel adalah 30 orang. Adapun kriteria 

drop out pada penelitin ini adalah: 

1. Responden meninggal dunia 

2. Responden mengundurkan diri saat penelitian 

3. Responden mengalami komplikasi DM selama penelitian 

 

 

4.3.4 Sampling 

 Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subyek penelitian (Nursalam, 2013). Untuk memperoleh sampel yang 

representative (mewakili) dalam penelitian ini menggunakan tehnik simple 

random sampling. Pemilihan sampel dengan cara ini merupakan jenis probabilitas 

yang paling sederhana, untuk mencapai sampling ini setiap elemen diseleksi secara 

acak (Nursalam, 2017). 
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4.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

4.4.1 Identifikasi variabel 

 Menurut Soeparto, dkk, (2000) dalam Nursalam (2017), variabel adalah 

perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, 

manusia, dan lain-lain). Variabel juga merupakan konsep dari berbagai level 

abstrak yang didefinisikan sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau 

manipulasi penelitian. 

1. Variabel bebas (Independent)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

mempengaruhi variabel lain. (Nursalam, 2017). Variabel independent dalam 

penelitan ini adalah penerapan kalender DM berbasis aplikasi android sebagai 

media DSME (Diabetes self management education). 

2. Variabel terikat (Dependent)  

Variabel dependent adalah yang berubah karena variabel independent 

(Saryono, 2011). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan 

nilainya ditentukan oleh variabel lain. (Nursalam, 2017). Variabel dependent 

dalam penelitian ini adalah self efficacy dan kadar HbA1c 

3. Variabel perancu (confounding) 

Variabel confounding adalah variable yang ikut menentukan variable 

terikat bain secara langsung maupun tidak langsung (Nursalam, 2017). Variabel 

confounding dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dan lama menderita DM. 
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4.4.2 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah menjelaskan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian secara operasional, sehingga mempermudah 

pembaca/penguji dalam mengartikan makna penelitian (Nursalam, 2013). 

Tabel 4.2: Definisi operasional Pengaruh Modifikasi DSME (Diabetes Self 

Management Education) Dengan Media Kalender DM Berbasis Aplikasi Android 

Terhadap Self efficacy, Gula darah, dan Kadar HbA1c Pada Pasien Diabetes 

Mellitus Tipe 2 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independent: 

modifikasi 

DSME 

(Diabetes 

self 

management 

education) 

dengan 

media 

kalender dm 

berbasis 

aplikasi 

android 

 

pemberian 

edukasi kepada 

pasien mengenai 

aplikasi strategi 

perawatan diri 

secara mandiri 

untuk 

mengoptimalkan 

kontrol 

metabolik, 

mencegah 

komplikasi, dan 

memperbaiki 

kualitas hidup 

pasien DM 

dengan media 

kalender DM 

berbasis aplikasi 

android 

1. Pelaksanaan 

DSME 

dilakukan 

sebanyak 4 sesi 

dengan durasi 

waktu 30 

menit/sesi 

2. Mengikuti 

program diit, 

olahraga, dan 

kontrol sesuai 

jadwal kalender 

selama 3 bulan 

SPO DSME 

 

Kalender DM 

berbasis 

android 

 

 

 

- 

 

 

- 

Variabel 

dependen: 

Self efficacy 

Keyakinan dan 

kemampuan atau 

kekuatan pribadi 

pasien dalam 

mengatur dan 

melakuan 

perawatan diri 

sendiri 

Pernyataan 

tentang Self 

efficacy pasien 

DM tipe 2 yang 

terdiri dari 15 

item 

 

 
 

Kuesioner 

DSEQ 

(Diabetes Self 

efficacy 

Questionnaire)  

 

Rasio Hasil 

skor :  

15 - 60 

Kadar 

HbA1c 

 

Jumlah kadar 

HbA1c dalam 

darah 

Pengambilan 

darah vena 

kemudian 

SPO 

pengambilan 

sampel darah 

Rasio Nilai 

HbA1c 

(%) 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter Alat Ukur Skala Skor 

dilakukan 

pengukuran 

laboratorium 

pemeriksaan 

HbA1c 

 laboratorium 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu 

metode (Arikunto, 2010), adapaun instrumen atau alat bantu dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kalender DM berbasis Android 

Aplikasi kalender DM merupakan aplikasi berbasis Android yang di 

rancang oleh peneliti sendiri sebagai media edukasi perawatan diri pasien DM 

di rumah dan untuk pembuatannya menggunakan layanan jasa pembuat 

aplikasi. Aplikasi ini disediakan oleh peneliti untuk diinstal pada telepon 

genggam  responden. Isi dari aplikasi ini adalah 3 dari 4 pilar DM menurut 

Perkeni (2015) yaitu program edukasi, terapi nutrisi, aktivitas fisik. Sistem 

kerja aplikasi ini adalah mengingatkan pasien untuk melakukan program 

manajemen diri dalam bentuk pemberitahuan (notification) pada telepon 

genggam pasien. Terdapat 6 kali pemberitahuan (notification) yang bersifat 

mengingatkan pada aplikasi ini setiap harinya, antara lain pukul 06.00 

(sarapan), pukul 09.00 (snack pagi),  pukul 12 (makan siang), pukul 15.00 

(snack sore), pukul 16.00 (olahraga/senam kaki), dan pukul 18.00 (makan 

malam). Sedangkan pengingat (notification) untuk cek gula darah muncul 

satu bulan sekali terhitung mulai dari pertama login. 
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2. Instrumen self efficacy 

Pengukuran self efficacy menggunakan kuisioner Diabetes 

management self efficacy scale (DMSES) yang terdiri dari 15 pertanyaan 

dengan skor berada pada rentang terendah 15 dan 60 untuk skor tertinggi. 

bentuk pilihan rentang keyakinan dalam kemampuan melakukan aktivitas 

menggunakan skala Linkert yang terdiri atas 4 pilihan skala dengan format 

sebagai berikut: 1. Sangat tidak setuju, 2. tidak setuju, 3. setuju, dan 4. sangat 

setuju. Skala linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2009). 

Kuisioner ini sudah dilakukan uji validitas dan reliabelitas. Hasil uji 

validitas kusioner terdapat 2 item pertanyaan tidak valid, yaitu pertanyaan 

nomor  nomor 10 (r = 0,044), dan nomor 12 (r = 0,330), tetapi karena 

pertanyaan pada nomor 10 dan 12 merupakan substansi penting maka 

pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dibuang namun diperbaiki strukturnya. 

Sedangkan untuk item pertanyaan yang lain ada pada rentang nilai 0,481-

0,683. Hasil uji reliabilitas kuesioner ini adalah r alpha cronbach’s 0,813. 

Karena hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) makan kuisioner ini 

dinyatakan valid dan reliabel.  

3. Instrumen pemeriksaan HbA1c 

Pengambilan darah untuk pemeriksaan HbA1c dilakukan oleh tenaga 

yang kompeten dibidangnya yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur 

operasional (SPO) pengambilan sampel darah yang kemudian dilakukan 

analisis HbA1c di laboratorium berstandar internasional dan terakreditasi. 
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Pemeriksaan kadah HbA1c dilakukan di Laboratorium RSUP Sanglah, 

Denpasar yang telah memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan HbA1c 

terakreditasi dan berstandar internasional 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja puskesmas Denpasar Utara pada 

bulan Pebruari  – Mei 2018 

 

4.7 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data 

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan persiapan dan administrasi 

1) Peneliti melakukan pengajuan permohonan uji etik kepada komisi etik 

penelitian keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

dan surat permohonan ijin penelitian kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Denpasar dengan tembusan kepada Kepala Puskesmas Denpasar 

Utara. 

2) Setelah dinyatakan layak etik oleh komisi etik penelitian keperawatan  

dengan nomor sertifikat etik: 654-KEPK pada tanggal 14 Pebruari 2018 

di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan mendapatkan surat 

persetujuan ijin penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, maka 

selanjutnya dilakukan pemaparan isi proposal penelitian kepada kepala 

dan staf puskesmas Denpasar Utara. 
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2. Tahap pemilihan sampel 

1) Sampel dipilih dengan menyeleksi responden sesuai kriteria inklusi dan 

ekslusi penelitian yang sudah ditetapkan dengan cara menunjungi 

langsung kerumah calon responden kemudian menjelaskan tujuan dari 

penelitian 

2) Calon responden yang memenuhi kriteria penelitian kemudian 

dilakukan informed consent untuk bepartisipasi dalam penelitian, pasien 

yang bersedia diminta untuk menandatangani surat persetujuan sebagai 

responden penelitian.  

3) Setelah mendapatkan jumlah responden sesuai dengan besar sampel 

yang diharapkan selanjutnya responden dibagi menjadi dua kelompok 

intervensi dan kontrol dengan jumlah yang sama. Selanjutnya 

responden diharapkan untuk hadir di aula puskesmas Denpasar Utara 

pada waktu yang sudah ditentukan untuk memulai rangkaian kegiatan 

penelitian 

3. Tahap pengambilan data awal 

Tahap pengambilan data awal dilakukan di aula puskesma Denpasar Utara, 

responden diminta untuk mengisi data karakteristik responden dan pengisian 

kuisioner self effiacy. Pada tahap ini responden juga dilakukan pengambilan 

sampel darah vena untuk mengecek kadar HbA1c. Data awal ini dikelompokan 

sesuai dengan pembagian responden dalam kelompok perlakukan dan kontrol. 
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4. Tahap intervensi 

Tahap intervensi dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 Pada 

tahap ini semua responden diberikan DSME sebanyak 4 sesi yang masing-

masing sesi selama 30 menit. Sesi pertama membahas konsep dasar DM, sesi 

kedua membahas pengaturan nutrisi/diit dan aktivitas/latihan fisik yang dapat 

dilakukan, sesi ketiga membahan perawatan kaki dan monitoring yang perlu 

dilakukan, dan sesi 4 membahas tentang manajemen stres dan dukungan 

psikososial, dan akses pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. 

Setelah mengikuti DSME pada hari yang sama kelompok perlakuan 

diberitan master aplikasi kalender DM untuk diinstal di telepon genggam 

mereka, bagi yang tidak bisa akan dibantu oleh peneliti, selanjutnya peneliti 

menjelaskan fungsi dan isi dari aplikasi tersebut yang akan memandu dalam 

program nutrisi, aktivitas, dan kontrol gula darah responden selama 3 bulan, 

selanjutnya dilakukan uji coba selama 1 minggu dalam pengawasan peneliti. 

Setelah masa uji coba selesai responden langsung mulai mengikuti program dari 

aplikasi secara mandiri selama 3 bulan. 

Pada kelompok kontrol diberikan media berupa leaflet yang berisi program 

diit, aktivitas, dan kontrol gula darah responden selama 3 bulan. 

5. Tahap pengambilan data akhir 

Pengambilan data akhir dilakukan pada tanggal 19 Mei 2018, responden 

kembali diminta untuk berkumpul di aula puskesmas Denpasar Utara, pada 

pengambilan data akhir ini responden kembali mengisi kuisioner self efficacy dan 

dilakukan pengambilan sampel darah vena untuk pengecekan kadar HbA1c 
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kembali. Diakhir penelitian responden diberikan cendera mata dari peneliti 

sebagai ucapan terimakasi telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian 

ini. 

 

4.8 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan, 

dimana tujuan pokok penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dalam mengungkapkan fenomena (Nursalam, 2011). Setelah data 

terkumpul melalui observasi, ditabulasi dan dikelompokkan sesuai dengan 

variabel yang diteliti, kemudian dilakukan uji statistik. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik paired t test untuk mebandingkan self 

efficacy dan untuk mengukur kadar HbA1c masing-masing sebelum dan sesudah 

perlakuan, untuk membandingkan self efficacy dan kader HbA1c antar kelompok 

menggunakan uji independent t test, dengan taraf signifikan 0.05, jika didapatkan 

p < 0.05 maka Ho ditolak.  

Tabel 4.3. Analisis Variabel Independen dan Variabel Dependent 

Variabel Uji Statistik 

self efficacy sebelum dan sesudah intervensi Paired t test 

HbA1c sebelum dan sesudah intervensi Paired t test 

Membandingkan perbedaan self efficacy pada kelompok 

intervensi dan kontol 

Independent t test 

Membandingkan perbedaan HbA1c pada kelompok 

intervensi dan kontol 

Independent t test 

 

4.9 Etika Penelitian (Ethical Clearence) 

Peneliti memegang teguh sipal ilmiah, prinsip etik penelitian keperawatan. 

Penelitian ini sudah lulus uji etik yang diselenggarakan oleh komisi etik penelitian 
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kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat 

etik: 654-KEPK dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 

1. Self determination 

Responden mempunyai kebebasan untuk memilih bersedia atau tidak ikut 

dalam kegiatan penelitian ini dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak 

manapun 

2. Privacy / confidentiality 

Kerahasiaan responden terjaga mengenai informasi yang digunakan hanya 

untuk kepentingan penilitian ini. Aplikasi kalender DM yang diinstal di 

telepon genggam responden bersifat offline yang artinya tidak terhubung 

dengan jaringan internet dan tidak ada server aplikasi sehingga tidak ada 

data base di luar telepon genggam pasien. Data pasien hanya tersimpan pada 

database aplikasi di masing-masing telepon genggam responden sehingga 

data responden tidak akan tersebar melalui aplikasi tersebut. 

3. Anonymity 

Nama responden dalam penelitian ini tidak dicantumkan, diganti dengan 

mengunakan pengkodean nomor responden 

4. Informed consent 

Peneliti memberikan penjelasan kepada responden mengenai tujuan, 

manfaat, resiko, dan ketidaknyamanan dari penelitian ini, setelah memahai 

semua penjelasan responden yang setuju dan memutuskan untuk 

berpartisipasi dala penelitian ini dapat menandatangani lembar persetujuan 

menjadi subjek penelitian 
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5. Justice 

Penelitian ini memperhatikan aspek keadilan pada kedua kelompok. Pada 

kelompok kontrol media edukasi yang aplikatif tetap diberikan dalam 

bentuk leaflet sebagai panduan dalam program nutrisi, latihan jasmani, dan 

kontrol gula darah 

6. Protection discomfort 

Kenyamanan dan keamanan responden dalam penelitian ini dijaga. 

Tindakan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan HbA1c diakukan 

oleh tenaga laboratorium yang berkompoten dan berpengalaman 

dibidangnya serta prosedur dan menggunakan peralatan yang sesuai standar 

WHO, sehingga resiko komplikasi pengambilan sampel darah dapat 

diminimalisir.
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Bab ini membahas mengenai hasil pengumpulan data tentang penerapan 

kalender DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME (Diabetes Self 

Management Education) terhadap self efficacy dan kadar HbA1c Pada Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe 2. Data disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi yang 

meliputi data karakteristik responden dan data khusus. Data umum menjelaskan 

gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik demografi responden penelitian 

(umur, jenis kelamin, pendidikan dan lama menderita DM). Data khusus 

menjelaskan variabel yang diukur berkaitan dengan penerapan kalender DM 

berbasis aplikasi android sebagai media DSME (Diabetes Self Management 

Education) terhadap self efficacy dan kadar HbA1c dan perhitungan uji statistic 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah kecamatan denpasar utara. Kecamatan 

Denpasar Utara merupakan satu kecamatan dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di 

Wilayah Kota Denpasar . Kecamatan Denpasar Utara dari segi Geografis terletak 

disisi utara Kota Denpasar dengan luas wilayah : 3.302,148 Ha, yang terdiri dari 

tanah sawah (765 Ha), tanah kering (1.342,668 Ha), tanah untuk fasilitas umum 

(Kantor, lapangan dan lainnya: 327,91 Ha) dan lain-lain dengan batas wilayah 

sebagai berikut: Sebelah utara Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, 

Sebelah selatan Kecamatan Denpasar Barat, Sebelah timur Kecamatan Denpasar 

Timur, dan Sebelah barat Kecamatan Denpasar Selatan.  
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Kondisi ketinggian geografis berada < 500 dari permukaan laut, dan 

sebagian besar merupakan wilayah pertanian, permukiman dan industri (jasa 

perdagangan). Kecamatan Denpasar Utara memiliki 11 Desa/Kelurahan meliputi 3 

Kelurahan yaitu Kelurahan Ubung, Kelurahan Tonja, dan Kelurahan Peguyangan 

dan 8 Desa meliputi: Desa Ubung Kaja, Desa Peguyangan Kaja, Desa 

Peguyangan Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Dangin Puri 

Kaja, Desa Dangin Puri Kaja, dan Desa Dangin Puri Kauh. Jumlah Penduduk 

Kecamatan Denpasar Utara ini mencapai 127.628  jiwa, dengan mata pencaharian 

penduduknya sebagai petani, pengrajin, pedagang, jasa, PNS, buruh dan lain-lain. 

Peran serta dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat desa sangat baik, ini 

terbukti dari berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Desa-desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Denpasar Utara diantaranya lomba Desa dan 10 Program 

Pokok PKK Tingkat Propinsi, Lomba UKS Tingkat SMP, Lomba Sekaa Teruna 

dan lain-lain. 

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, di Kecamatan Denpasar Utara telah dibangun 3 buah Puskesmas 

induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan 

laboratorium. Distribusi puskesmas berdasarkan desa yang diwilayahi adalah 

sebagai berikut: 

1. Puskesmas I Denpasar Utara: Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri 

Kangin, Kel. Tonja, Desa dangin Puri Kauh 

2. Puskesmas II Denpasar Utara: Desa Pemecutan Kaja, Kel Ubung, Desa Ubung 

Kaja 
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3. Puskesmas III Denpasar Utara: Desa Dauh Puri Kaja,  Kel Peguyangan,  Desa 

Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin 

5.2 Karakteristik responden 

Data karakteristik responden ini menguraikan tentang karakteristik responden 

yang meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lamanya DM. 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden di Denpasar 

Utara, Pebruari-Mei 2018 
 Kelompok 

Fisher’s 

exact  test 
Karakteristik Intervensi (n=15) Kontrol (n=15) 

          F      % f           % 

Usia (tahun)      

   Usia 36-45 2 13,3 2 13,3  

   Usia 46-55 6 40,0 10 66,7  

   Usia 56-65 7 46,7 3 20,0  

Jenis kelamin      

   Laki-laki 7 46,7 6 40,0 
1,00 

   Perempuan  8 53,3 9 60,0 

Pendidikan       

   SMA  9 60,0 9 60,0  

   Pend. Tinggi 6 40,0 6 40,0  

Pekerjaan       

   Tidak bekerja 3 20,0 2 13,3  

   IRT 3 20,0 3 20,0  

   Wiraswasta 4 26,7 5 33.3  

   Polisi 1 6,7 1 6,7  

   PNS 4 26,7 4 26,7  

Lama DM (bulan)      

   0 – 4 1 6,7 - - 

0,71    5 – 8 5 33,3 7 46,7 

   9 – 12 9 60,0 8 53,3 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia, responden terbanyak pada kelompok intervensi adalah pada 

rentang usia 56-65 tahun sebanyak 7 responden (46,7%) sedangkan pada 

kelompok kontrol ada pada rentang usia 46-55 tahun sebanyak 10 responden 

(66,7%). Pada jenis kelamin responden paling banyak berjenis kelamin 

perempuan yaitu 8 responden (53,3%) pada kelompok intervensi dan 9 responden 
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(60%) pada kelompok intervensi. Data pendidikan terbanyak ada pada tingkan 

pendidikan SMA sebanyak 18 responden (60%).  Data pekerjaan responden 

paling banyak pertama bekerja sebagai wirausaha sebanyak 9 responden (30%) 

dan terbanyak kedua sebagai PNS 8 responden (27,7%), dan terakhir untuk lama 

waktu menderita DM kelompok intervensi dan kontrol sama-sama ada pada 

rentang waktu 9-12 bulan yaitu sebanyak 9 responden (60%) pada kelompok 

intervensi dan 8 responden (53,3%) pada kelompok kontrol. Nilai fisher’s exact 

test pada variabel jenis kelamin dan lamanya menderita dm menunjukan hasil > 

0,05 artinya bahwa tidak ada perbedaan rata-rata umur dan lamanya dm pada 

kelompok intervensi dan kontrol, dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi 

pada self efficacy responden pada penelitian ini murni dipengaruhi intervensi yang 

diberikan bukan karena perbedaan sebaran data karakteristik responden pada 

masing-masing kelompok. 

 

5.3  Data dan Analisis Variabel Penelitian 

Sub bab ini akan dibahas variabel penelitian self efficacy dan HbA1c yang 

ditampilkan berupa tabel dan penjelasan. 

5.3.1 Nilai self efficacy sebelum dan sesudah diberikan intervensi penerapan 

kalender DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME pada pasien 

DM tipe 2. 

Data karakteristik variabel ini menguraikan self efficacy yang diukur 

sebelum intervensi (pre-test), setelah 12 minggu pemberian intervensi (post test) 

Tabel dibawah menampilkan nilai distribusi data pre, dan post pada tiap kelompok 
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Tabel 5.2 Nilai self efficacy  pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di 

Denpasar Utara, Pebruari – Mei 2018  
Kelompok Minimum Maksimum Mean SD 

Intervensi 
Pre test 29 39 33,73 2,404 

Post test 44 53 49,20 2,541 

Kontrol 
Pre test 28 37 31,47 2,748 

Pos test 38 45 41,07 1,944 

 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukan bahwa nilai minimum self 

efficacy sebelum diberikan perlakuan pada kelompok intervensi dan kemompok 

kontrol hampir sama yaitu 29 pada kelompok intervensi dan 28 pada kelompok 

kontrol dan nilai maksimum pada kelompok intervensi dan kontrol masing-

masing adalah 39 dan 27. Sedangkan nilai minimum dan maksimum setelah 

dibelikan perlakuan pada kelompok intervensi adalah minimum 44 dan 

maksimum 53 sedangkan pada kelompok kontrol minimum 38 dan maksimum 45. 

Dapat dilihat bahwa kedua kelompok terdapat peningkatan nilai minimum dan 

maksimum dari sebelum dan sesudah perlakuan, akan tetapi jika dilihat lebih teliti 

maka peningkatan nilai minimum dan maksimum pada kelompok intervensi lebih 

besar dari kelompok kontrol, ini menunjukan bahwa pemberian DSME dengan 

media elektronik lebih dapat meningkatkan self efficacy dari pada media 

konvensional (leaflet). 

Tabel 5.3 Hasil uji normalitas data tiap kelompok pada variabel self efficacy  pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di Denpasar Utara, Pebruari 

– Mei 2018  
Shapiro 

Wilk 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Delta Pre test Post test Delta 

p-value 0,368 0,588 0,277 0,357 0,661 0,167 
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 Berdasarkan hasil uji mornalitas data pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa 

nilai pre – post dan delta kelompok perlakuan dan kontrol menunjukan sebaran 

data normal dilihat dari nilai p>0,05, sehingga uji yang digunakan adalah Paired t 

test untuk membandingkan nilai pre dan post masing-masing kelompok dan 

Independent t-test untuk membandingkan kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. 

Tabel 5.4 Hasil uji Paired t test (pre-post test) self efficacy pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol di Denpasar Utara, Pebruari – Mei 2018 
 Self efficacy 

Paired t test 

p value 
Pre test Post test 

Mean ± SD Mean ± SD 

Kelompok intervensi 33,73 ± 2,404 49,20 ± 2,541 0,000  

Kelompok kontrol 31,47 ± 2,748 41,07 ± 1,944 0,000 

 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas menunjukan bahwa pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol terdapat nilai yang signifikan (p=0,000) hal ini menunjukan 

bahwa pemberian DSME dengan atau tanpa media kalender DM berbasis aplikasi 

android sama-sama dapat meningkatkan self efficacy secara signifikan, akan tetapi 

jika dilihat dari nilai mean didapatkan bahwa pada kelompok intervensi 

peningkatan nilai mean lebih tinggi dibandingkan nilai mean pada kelompok 

kontrol, ini menunjukan bahwa pemberian DSME dengan media kalender DM 

berbasis android lebih signifikan meningkatkan self efficacy dibandingkan dengan 

media konvensional (leaflet). 

5.3.2 Nilai HbA1c sebelum dan sesudah diberikan intervensi penerapan kalender 

DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME pada pasien DM tipe 

2. 
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Data karakteristik variabel ini menguraikan nilai HbA1c yang diukur 

sebelum intervensi (pre-test) dan setelah 12 minggu pemberian intervensi (post 

test) Tabel dibawah menampilkan nilai distribusi data pre, post dan delta pada tiap 

kelompok. 

Tabel 5.5 Nilai HbA1c  pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di 

Denpasar Utara, Pebruari – Mei 2018  
Kelompok Minimum Maksimum Mean SD 

Intervensi 
Pre test 7,1 11,3 8,74 1,34 

Post test 6,2 11,0 7,64 1,29 

Kontrol 
Pre test 7,1 10,8 8,18 1,02 

Pos test 7,0 10,5 7,91 0,88 

 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas menunjukan bahwa nilai minimum dan 

maksimum masing-masing kelompok mengalami penurunan dari sebelum 

perlakuan dan setelah perlakuan, akan tetapi jika dilihat dari nilai mean 

penuruanan nilai HbA1c pada kelompok intervensi lebih signifikan dibandingkan 

dengan kelompok kontrol, hal ini menunjukan bahawa pemberian DSME dengan 

media kalender DM berbasis android lebih efektif menurunkan nilai HbA1c 

dibandingkan dengan DSME menggunakan media konvensional (leaflet). 

Tabel 5.6 Hasil uji normalitas data tiap kelompok pada variabel HbA1c  pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di Denpasar Utara, Pebruari 

– Mei 2018  
Shapiro 

Wilk 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test Delta Pre test Post test Delta 

p-value 0,238 0,009 0,171 0,002 0,007 0,061 

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas menunjukan nilai post test kelompok 

perlakuan, pre test dan post test kelompok kontrol menunjukan sebaran data tidak 

normal sehinga untuk membandingkan nilai pre dan post menggunakan uji 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

95 

 

 

 

Wilcoxon test. Sedangkan pada nilai delta menunjukan sebaran data normal pada 

kedua kelompok sehingga uji yang digunakan adalah uji Independen t-test. 

Tabel 5.7 Hasil uji Wilcoxon (pre-post test) HbA1c pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol di Denpasar Utara, Pebruari – Mei 2018 
 HbA1c 

Wilcoxon 

p value 
Pre test Post test 

Mean ± SD Mean ± SD 

Kelompok intervensi 8,74 ± 1,34 7,64 ± 1,29 0,001  

Kelompok kontrol 8,18 ± 1,02 7,91  ± 0,88 0,208 

Berdasarkan tabel 5.7 diatas menjukan nilai hasil uji Wilcoxon test signifikan pada 

kelompok intervensi (p=0,001) sedangkan nilai tidak signifikan pada kelompok 

kontrol (p=0,208), selain itu dapat juga dilihan nilai Mean ± SD post test yang 

lebih kecil pada kelompok intervensi (7,64 ± 1,29) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol (7,91  ± 0,88). Hal ini menunjukan bahwa penggunaan kalender 

DM berbasis android sebagai media DSME dapat menurunkan nilai HbA1c secara 

signifikan dan penggunaan media konvensional (leaflet) tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan pada nilai HbA1c. 

5.3.3 Perbedaan nilai self efficacy dan HbA1c pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol 

Data karakteristik variabel ini menguraikan perbedaan nilai self efficacy 

dan HbA1c antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol untuk melihat 

apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol  

Tabel 5.8 Nilai delta pada self efficacy dan HbA1c pada pasien DM di Denpasar 

Utara Pebruari – Mei 2018 
Delta Kelompok p value 

Intervensi Kontrol  

Mean ± SD Mean ± SD 

Self efficacy 15,47 ± 2,264 9,60 ± 3,38 0,000 

HbA1c -1,1 ± 0,67 -0,27 ± 0,81  0,005 
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Berdasarkan tabel 5.8 diatas menunjukan bahwa terdapat nilai yang 

signifikan pada vasiabel self efficacy (p=0,000) dan variabel HbA1c (p=0,005). 

Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi DSME dengan 

media kalender DM berbasis aplikasi android pada pasien DM tipe 2 dan dapat 

dapat diartikan bahwa penggunaan media kalender DM berbasis android sebagai 

media DSME dapat meningkatkan self efficacy dan menurunkan nilai HbA1c 

secara signifikan dibandingkan dengan menggunakan media konvensional 

(leaflet). 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Pengaruh kalender DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME 

(Diabetes self management education) terhadap self efficacy pada 

pasien DM tipe 2 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukan bahwa ada perngaruh yang signifikan 

pemberian DSME dengan media kalender DM berbasis android maupun 

menggunakan media konvensional (leaftet) terhadap self efficacy pasien DM tipe 

2. Hasil ini menunjukan bahwa apapun media yang digunakan baik itu media 

elektronik maupun media konfensional, DSME tetap berpengaruh dalam 

meningkatkan self efficacy pasien DM tipe 2. 

Penelitian Gb Premkumar (2016) menjelaskan hal yang sama dengan hasil 

pada penelitian ini dimana pemberian edukasi perilaku perawatan diri dapat 

meningkatkan self efficacy tanpa media elektronik. Penelitian (Sawobodia et al, 

2017) juga menunjukan hasil yang sama seperti pada penelitian ini yaitu 

pemberian edukasi dengan media telepon efektif meningkatkan self efficacy secara 

signifikan. 

Peningkatan self efficacy tidak terlepas dari banyak faktor salah satunya 

adalah poses pengaktifan efficacy itu sendiri. Menurut bandura (1994) proses 

efficacy-activated terdiri dari proses kognitif, proses motivasi, proses efektif, dan 

proses seleksi. Proses kognitif pada penelitian ini sudah jelas ditunjukan dari 

pemberian edukasi DSME dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara 

mencapai tujuan melalui program diet, aktifitas, perawatan kaki, dan kontol gula 
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darah yang diberikan. Proses motifasi menurut Bandura (1994) dihasilkan secara 

kognitif, Orang-orang memotivasi diri mereka sendiri dan membimbing tindakan 

mereka secara antisipatif melalui latihan pemikiran sebelumnya melalui edukasi 

DSME ini. Dan proses afektif dan seleksi dibentuk dari kemampuan mengatasi 

masalah dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat dan melakukan kontrol 

terhadap orang-orang yang mereka temui dari hari ke hari. 

Nilai self efficacy pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol memang 

tidak ada perbedaan, sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dapat dilihat 

pada tabel 5.4, akan tetapi jika nilai delta masing-masing kelopok dibandingkan 

dan dilakukan pengujian statistik didapkan perbedaan yang signifikan antara 

kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 5.8. Kedua 

hasil ini dapat diartikan bahwa pemberian DSME dengan media kalender DM 

berbasis android lebih signifikan meningkatkan self efficacy dibandingkan dengan 

media konvensional (leaflet) walaupun pada dasarnya penggunaan media 

konvensional juga dapat meningkatkan self efficacy. 

Perbedaan hasil ini terjadi dikarenakan pada dasarnya setiap individu 

membutuhkan edukasi yang berkelanjutan secara berkesinambungan, adanya 

media edukasi saat ini yang banyak digunakan yaitu leafleat tidak bisa menjawab 

tuntutan akan edukasi tersebut yang dikarenakan sifat leaflet yang mudah rusak 

dan tidak tahan lama. Adanya media kalender DM berbasis android yang terinstal 

pada telepon genggam pasien dengan sifat remindernya yang selalu mengingatkan 

pasien untuk melakukan manajemen diri DM dapat memenuhi kebutuhan pasien 

akan edukasi jangkan panjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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penggunaan media kalender DM berbasis android mampu meningkatkan self 

efficacy pasien DM lebih baik dibandingkan dengan media leaflet. 

Penelitian Lari et al (2018) menunjukan hasil yang sama dengan penelitian 

ini. Pemberian edukasi dengan menggunakan media elektonik dapat 

meningkatkan self efficacy secara signifikan. Penggunaan media telepon dalam 

pemberian edukasi memberikan dukungan individu dan memungkinkan pasien 

merasakan mendengar dan mengerti, mengumpulkan rasa percaya ketika 

dilakukan dengan baik (Sawobodia et al, 2017). Pemberdayaan pasien 

meningkatkan kemampuan pasien untuk mengambil kontrol perawatan diri 

mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan self efficacy dan membantu 

meringankan perasaan tertekan (Sawobodia et al, 2017). 

Self efficacy dalam berbagai studi telah dinyatakan sebagai determinan 

perilaku aktivitas fisik, oleh karena itu promosi akan menjadi faktor penting 

dalam mempromosikan perilaku diet dan aktivitas fisik (Lari et al 2018). Dalam 

penelitian ini, pembelajaran edukasi degan media elektronik kalender DM 

berbasis android memberikan umpan balik positif dan mendorong orang untuk 

setiap hari melakukan program diet, aktivitas dan kontrol gula darah secara rutin. 

Edukasi dengan media elektronik ini telah meningkatkan persepsi self efficacy 

dalam melakukan perawatan diri pasien DM. 

Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh Pacaud et al (2012) 

penggunaan telehealth efektif meningkatkan self efficacy pasien DM. Media 

aplikatif berbasis teknologi mobile telah menunjukkan dapat meningkatkan 

komunikasi penyedia layanan, mudah diakses oleh pasien, menyediakan pilihan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 

100 

 

 

 

yang tepat untuk memfasilitasi proses pengelolaan mandiri, kepatuhan terhadap 

pengobatan (Cotter et al, 2014). Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa 

penggunaan media kalender DM berbasis aplikasi android lebih efektif 

meningkatkan self eficacy pasien DM dibandingan dengan media konvensional 

(leaflet) dalam pemberian edukasi. 

6.2 Pengaruh kalender DM berbasis aplikasi android sebagai media DSME 

(Diabetes self management education) terhadap HbA1c pada pasien 

DM tipe 2 

  

Hasil penelitian didapat dari pengambilan sampel darah pre dan post dalam 

kurun waktu 90 hari. Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa nilai HbA1c pada 

kelompok intervensi mengalami penurunan yang signifikan sedangkan pada 

kelompok kontrol nilai rata-rata mengalami penurunan namun tidak signifikan. 

Hasil yang sama juga dapat dilihat pada tabel 5.8 dimana terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol. Hal ini menunjukan bahwa 

penggunaan kalender DM berbasis android sebagai media DSME efektif 

menurunkan nilai HbA1c dibandingkan dengan menggunakan media 

konvensional (leaflet) pada pasien DM tipe 2. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Davis et al (2010) menunjukan hasil 

yang sama dimana terjadi penurunana yang signifikan nilai HbA1c dibandingkan 

dengan kelompok kontrol setelah diberikan edukasi dengan media telepon unutk 

videoconference secara berkala selama 6 bulan.  

Manajemen DM tidak hanya membutuhkan resep sistem nutrisi dan 

farmakologis yang tepat oleh dokter tetapi juga pendidikan yang intensif. Moattari 

et al (2012) pada penelitianya mengungkapkan indikator jangka panjang yang 
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paling penting untuk Diabetes adalah HbA1c, ditemukan berbeda secara 

signifikan antara dua kelompok pada akhir periode intervensi. Penemuan ini 

menunjukkan bahwa program pendidikan elektronik efektif dalam meningkatkan 

kontrol metabolik pada pasien dengan Diabetes. Program yang dilakukan adalah 

menyediakan komunikasi yang sederhana dan sistem konsultasi untuk pasien 

langsung kontak dengan tim kesehatan mereka dan akses mudah ke materi 

pendidikan. 

Manajemen DM seara intensif sangat diperlukan untuk menjaga kontrol 

glikemik pasien DM tetap terjaga dapat dilihat dari nilai HbA1c. Kadar rata-rata 

glukosa darah 30 hari sebelumnya merupakan kontributor utama HbA1c. 

Kontribusi bulanan rata-rata glukosa darah terhadap HbA1c adalah: 50% dari 30 

hari terakhir, 25% dari 30-60 hari sebelumnya dan 25% dari 60-120 hari 

sebelumnya (Aldasouqi, 2008). Jadi diperlukan program edukasi paling tidak 30 

hari untuk menjaga profile glikemik tetap terkontrol. Penggunaan media 

elektronik menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk memberikan edukasi seara 

berkelanjutan dengan biaya yang lebih efisien. Teknologi mobile dan internet 

hadir secara luas dapat diakses 24-jam dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan 

manajemen penyakit dan memfasilitasi modifikasi perilaku (Kaufman, 2010). Hal 

ini sejalan dengan hasil dari penelitian ini dimana penggunaan media elektronik 

yang pada penelitian ini menggunakan kalender DM berbasis android sebagai 

media DSME efektif menurunan nilai HbA1c. 

Menurut Cotter et al (2014) implementasi intervensi berbasis elektronik atau 

web untuk membantu manajemen Diabetes telah meledak selama dekade terakhir, 
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mayoritas telah difokuskan secara khusus untuk memudahkan proses pemantauan 

glukosa, memungkinkan pasien mengunggah data pemantauan agar dokter bisa 

menyesuaikan dosis insulin atau obat-obatan. Penggunaan media elektronik 

telepon untuk mengirimkan pesan teks yang berisikan program manajemen diri 

pasien DM yang diteliti oleh Goodarzi (2012) juga menunjukan hasil penurunan 

nilai HbA1c yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Salah satu revolusi di pendidikan adalah pembelajaran elektronik. Metode 

ini unik fitur yang disukai pengguna, dan memungkinkan untuk belajar di mana 

saja. Media elektronik ini memfasilitasi pembelajaran individu maupun kelompok, 

dan memungkinkan untuk menyesuaikan bahan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna (Maottari et al, 2012). Perkembangan situs internet yang mengajar 

pengguna tentang Diabetes telah menghilangkan keterbatasan banyak orang dalam 

program edukasi Diabetes dan perilaku manajemen diri dalam hal biaya, waktu 

dan tersedianya. Pada akhirnya program-program ini tersedia untuk orang yang 

tidak mau atau tidak bisa mengambil bagian dalam pendidikan tatap muka atau 

kelompok (Maottari et al, 2012). Selain itu, Internet dapat digunakan sebagai 

sistem yang efisien untuk diterima informasi tentang kondisi pasien, 

mengumpulkan data dan memberikan umpan balik yang sesuai dan konseling 

manajemen diri. Sejalan dengan penelitian ini penggunaan media kalender DM 

berbasis aplikasi android yang diinstal pada telepon genggam pasien terbukti lebih 

efektif dan efisien dalam memberikan edukasi untuk program manajemen diri 

dapat dibuktikan dengan nilai HbA1c yang menurun dan bahkan terkontrol 
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6.3 Temuan Penelitian 

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian hipotesis, maka dapat diketahui 

beberapa hasil yang signifikan pada penelitian ini: 

1) Penerapan kalender DM berbasis android sebagai media DSME yang 

diberikan selama 90 hari dapat meningkatkan self efficacy pasien DM tipe 2. 

2) Penerapan kalender DM berbasis android sebagai media DSME yang 

diberikan selama 90 hari dapat menurunkan nilai HbA1c pasien DM tipe 2. 

Intervensi  

6.4 Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1) Penelitian hanya dilakukan di wilayah Denpasar sehingga hasil dari penelitian 

ini tidak dapat digeneralisasi di tempat lain dan populasi di seluruh dunia 

2) Kepatuhan terapi obat yang dikonsumsi oleh responden selama penelitian 

tidak dapat dikontrol dengan baik 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Intervensi DSME dengan media kalender DM berbasis aplikasi android 

memiliki pengaruh untuk meningkatkan self efficacy dan menurunkan nilai 

HbA1c pasien DM tipe 2 di Denpasar Utara, maka dapat disimpulkan: 

1. Intervensi DSME selama empat sesi dimana sesi pertama adalah 

menjelaskan tentang gambaran umum Diabetes melitus, sesi kedua materi 

tentang manajemen nutrisi dan aktivitas, sesi ketiga adalah senam kaki 

Diabetes, dan sesi keempat adalah manajemen setres kemudian mengikuti 

program manajemen diri DM selama 90 hari yang terinstal di telepon 

genggam pasien dalam bentuk aplikasi android dapat meningkatkan self 

efficacy pasien DM tipe 2 di Denpasar Utara. Media aplikatif berbasis 

android dapat meningkatkan komunikasi penyedia layanan, mudah diakses 

oleh pasien, menyediakan pilihan yang tepat untuk memfasilitasi proses 

pengelolaan mandiri sehingga dapat meningkatkan keyakinan diri pasien 

untuk melakukan perawatan diri secara mandiri dengan baik. 

2. Intervensi DSME dengan media kalender DM berbasis aplikasi android 

dapat menurunkan nilai HbA1c pasien DM tipe 2 di Denpasar Utara yang 

artinya bahwa dengan menurunnya nilai HbA1c menjadi kategori 

terkontrol yaitu dibawah 7 maka terjadinya komplikasi yang diakibatkan 

oleh penyakit DM itu sendiri dapat dihindari. Melalui pemberian edukasi 
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DSME dengan media kalender DM berbasis android pasien dapat dibantu 

untuk melakukan manajemen diri yang terdiri dari manajemen nutrisi, 

aktivitas, senam kaki, dan kontrol gula darah secara rutin dalam bentuk 

pemeberitahun/notification kalender DM. Dengan bantuan aplikasi 

tersebut pasien dapat melakukan manjemen diri DM secara mandiri 

dengan baik selama 90 hari sehingga profile glikemik dapat terkonrol. 

3. Intervensi DSME dengan media kalender DM berbasis aplikasi android 

sebagai media DSME selama 90 hari (3 bulan) dapat meningkatkan self 

efficacy pasien DM tipe dua sebesar 33,87% dan dapat menurunkan nilai 

HbA1c sebesar 1,1% (rata-rata penurunan). 

 

7.2 Saran 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit diharapkan 

mampu menyediakan layanan edukasi dengan media yang aplikatif 

yang sesuai dengan kebutuhan pasien yaitu kalender DM berbasis 

aplikasi android yang akan diberikan oleh peneliti kepada pihak 

rumah puskesmas maupun rumah sakit secara gratis sehingga tujuan 

dari edukasi tersebut dapat tercapai 

2. Bagi perawat dan tenaga kesehatan 

Tenaga kesehatan khususnya perawat diharapkan mampu menerapkan 

DSME secara rutin dengan mensosialisasikan media edukasi kalender 
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DM berbasis aplikasi android kepada pasien DM untuk dapat 

diterapkan dalam membantu perawatan diri dirumah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melihat perubahan dari 

kebutuhan pasien DM akan edukasi perawatan mandiri serta peka 

terhadap perubahan atau perkembangan teknologi informasi yang 

begitu pesat sehingga media edukasi aplikasi android ini dapat 

diperbaharui sesui dengan kebutuhan dimasa depan. 
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Lampiran 6 

 

Lembar Penjelasan Penelitian  

 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : 

Penerapan Kalender DM Berbasis Aplikasi Android Sebagai Media 

DSME (Diabetes Self Management Education) Terhadap Self Efficacy, Gula 

Darah dan Kadar HbA1c Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 

 

Tujuan Penelitian: 

Mengetahui seberapa besar pengaruh kalender DM berbasis aplikasi 

android sebagai media DSME (Diabetes Self Management Education) terhadap 

self efficacy, gual darah dan kadar HbA1c pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 

di wilayah kerja Puskesmas Denpasar Utara 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek: 

Semua responden menerima pendidikan kesehatan manajemen perawatan 

diri diabetes melitus dan untuk kelompok perlakuan akan diberikan media edukasi 

berupa kalender DM berbasis aplikasi andoid untuk di instal di telepon genggam 

desponden dan untuk kelompok kontrol akan diberikan media berupa leaflet 

sebagai panduan melakukan manajemen diri DM dirumah 

 

Manfaat penelitian bagi subjek penelitian: 

Penelitian ini dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai 

konsep perilaku perawatan diri pada pasien dengan DM tipe 2 dan mendapatkan 

media edukasi yang dapat di aplikasikan oleh pasien. 
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Bahaya potensial: 

Potensi bahaya yang mungkin terjadi adalah nyeri, pembengkakan pada 

daerah pengambilan darah, pendarahan berlebih, dan kerusakan pembuluh darah 

pada daerah pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan profile glikemik 

(HbA1c) 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan pasien DM dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

responden berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan responden dan apabila dalam penelitian ini pasien 

DM tidak bersedia menjadi responden maka peneliti tidak akan memaksa dan 

akan mencari responden lainnya untuk dijadikan subyek penelitian. 

 

Jaminan kerahasiaan data 

 Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas subyek penelitian 

dijaga kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subyek 

penelitian secara jelas dan pada laporan penelitian nama subyek penelitian dibuat 

kode misalnya A01. 

 

Adanya insentif untuk subyek penelitian 

Seluruh subyek penelitian memperoleh insentif berupa uang Rp. 75.000 

dan mendapatkan installer kalender DM berbasis aplikasi android serta subjek 

yang mengalami komplikasi pengambilan sampel darah akan diberikan 

pengobatan secara gratis. 

 

Informasi tambahan: 

 Subyek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaian dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti: 

Komang Agus Jerry Widyanata 

Telp. : 081805449595   Email : jerry_akperkesdam@yahoo.com 
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Lampiran 7 

Lembar Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

 Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Penerapan Kalender DM Berbasis Aplikasi 

Android Sebagai Media DSME (Diabetes Self Management Education) 

Terhadap Self Efficacy dan Kadar HbA1c Pada Penderita Diabetes 

Mellitus Tipe 2 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek. 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian. 

4. Bahaya yang akan timbul. 

5. Prosedur penelitian dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

Oleh kaena itu saya bersedia/tidak bersedia *) menjadi subyek penelitian 

dengan penuh kesadaran seta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

 

      Denpasar,       Januari 2018 

   Peneliti,      Responden 

 

 

(Komang Agus Jerry Widyanata)              (...........................................) 

 

Saksi, 

 

 

(................................) 

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 8 

MATERI EDUKASI I 

GAMBARAN DIABETES MELLITUS 

 

1. Definisi DM 

Diabetes Mellitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah kumpulan gejala 

yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar 

glukosa (gula) darah akibat kekurangan insulin. 

2. Patofisiologi DM 

Pankreas (kelenjar ludah perut) adalah kelenjar penghasil insulin yang 

terletak di belakang lambung. Di dalamnya terdapat kumpulan sel yang berbentuk 

seperti pulau pada peta, karena itu disebut pulau-pulau langerhans yang berisi sel 

beta yang mengeluarkan hormon insulin yang sangat berperan dalam mengatur 

kadar gula darah. 

Pada keadaan DM tipe 2, jumlah insulin bisa saja normal, bahkan lebih 

banyak, tetapi jumlah reseptor (penangkap insulin) di permukaan sel bisa kurang. 

Reseptor insulin dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk kedalam sel. 

Pada keadaan DM tipe 2, jumlah lubang kuncinya kurang, sehingga meskipun 

anak kuncinya (insulin) banyak, tetapi karena lubang kuncinya (reseptornya) 

kurang, maka glukosa yang masuk kedalam sel sedikit, sehingga sel kekurangan 

bahan bakar (glukosa) dan kadar glukosa dalam darah meningkat. 

3. Penyebab DM 

Faktor bibit merupakan faktor penyebab utama timbulnya penyakit DM di 

samping penyebab lain seperti infeksi, kehamilan dan obat-obatan. Tetapi 

meskipun demikian, pada orang dengan bibit diabetes, belum menjamin 

timbulnya penyakit diabetes. Masih mungkin bibit ini tidak menampakkan secara 

nyata sampai akhir hayatnya. 
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Beberapa faktor pencetus yang dapat memperburuk diabetes dan sering juga 

merupakan faktor pencetus DM adalah: kurang gerak, makan berlebihan, 

kehamilan, kurang produksi horon insulin, penyakit hormon. 

4. Tanda dan Gejala DM 

a. Keluhan klasik 

1) Penurunan berat badan dan merasa lemah 

Penurunan berat badan yang berlangsung dalam waktu yang relatif 

singkat harus menimbulkan kecurigaan. Rasa lemah hebat 

menyebabkan penurunan aktivitas. Hal ini disebabkan glukosa dalam 

darah tidak masuk ke dalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar 

untuk menghasilkan tenaga. Untuk kelangsungan hidup, sumber 

tenaga terpaksa diambil dari cadangan lain yaitu sel lemak dan otot. 

Akibatnya pendrita kehilangan jaringan lemak dan otot sehingga 

menjadi kurus. 

2) Banyak kencing 

Karena sifatnya, kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan 

banyak kencing. Kencing yang sering dan jumlahnya banyak akan 

sangat mengganggu penderita, terutama pada waktu malam hari 

3) Banyak minum 

Rasa haus amat sering dialami oleh pasien karena banyaknya cairan 

yang keluar dari kencing. Keadaan ini justru sering disalah artikan. 

Dikira sebab rasa haus ini adaah udara yang panas atau beban kerja 

yang berat. Untuk menghilangkan rasa haus itu pasien minum banyak. 

4) Banyak makan 

Kalori dari makanan yang dimakan, setelah dimetabolisme menjadi 

glukosa dalam darah tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan, pasien 

selalu merasa lapar 

b. Keluhan Lain 

1) Gangguan saraf tepi/kesemutan 
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Penderita mengeluh rasa sakit atau kesemutan terutama pada kaki di 

waktu malam, sehingga sulit tidur 

2) Gangguan penglihatan 

Pada fase awal penyakit DM sering terjadi gangguan penglihatan yang 

mendorong penderita untuk mengganti kacamatanya berulang kali 

agar ia tetap dapat melihat dengan baik 

3) Gatal/bisul 

Kelainan kulit berupa gatal, biasanya terjadi di daerah kemaluan atau 

daerah lipatan kulit seperti ketiak dan dibawah payudara. Sering pula 

dikeluhkan timbulnya bisul dan luka yang lama sembuhnya. Luka ini 

dapat timbul akibat hal yang sepele seperti luka lecet karena sepatu 

atau tertusuk peniti. 

4) Gangguan ereksi 

Gangguan ereksi ini menjadi masalah tersembunyi karena sering tidak 

secara terus terang dikemukakan penderitanya. Hal ini terkait dengan 

budaya masyarakat yang masih merasa tabu membicarakan masalah 

seks, apalagi meyangkut kemampuan atau kejantanan seseorang 

5) Keputihan 

Pada wanita, keputihan dan gatal merupakan keluha yang sering 

ditemukan dan kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala yang 

dirasakan 

5. Diagnosis 

Apabila ditemukan gejala-gejala dan tanda-tanda seperti diatas, sebaiknya 

anda pergi kedokter untuk berkonsultasi. Diagnosis DM hanya bisa 

ditegakkan setelah terbukti dengan pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Pemeriksaan dengan air seni sering kurang dapat dipercaya karena beberapa 

keadaan dapat menyebabkan ketidak akuratan. 

6. Komplikasi 

Komplikasi yang dapat menyerang pasien DM yaitu: 

a. Jantung diabetes 
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b. Ginjal diabetes 

c. Mata diabetes 

d. Saraf diabetes 

e. Kaki diabetes 

f. Hipoglikemia ditandai dengan menurunya kadar glukosa darah < 70 

mg/dl. Hipoglikemia adalah penurunan konsentrasi glukosa serum dengan 

atau tanpa adanya gejala-gejala sistem otonom, seperti adanya whipple’s 

triad: 

1) Terdapat gejala-gejala hipoglikemia (keringat dingin, gemetar, 

lemas, pusing, penurunan kesadaran) 

2) Kadar glukosa darah yang rendah 

3) Gejala berkurang dengan pengobatan 

g. Pengobatan 

Tujuan utama dari pengobatan diabetes adalah untuk mempertahankan 

kadar gula darah tetap terkendali. Kadar gula darah yang benar-benar normal 

sulit untuk dipertahankan, tetapi semakin mendekati kisaran yang normal, 

maka kemungkinan terjadinya komplikasi sementara maupun jangka panjang 

adalah semakin berkurang. 

Penanganan hipoglikemi: 

1) Pemberian konsumsi makanan tinggi glukosa (karbohidrat sederhana) 

2) Glukosa murni merupakan pilihan utama, namun bentuk karbohidrat lain 

yang berisi glukosa juga efektif untuk menaikkan glukosa darah. 

3) Makanan yang mengandung lemak dapat memperlambat respon kenaikkan 

glukosa darah. 

4) Glukosa 15–20 g (2-3 sendok makan) yang dilarutkan dalam air adalah 

terapi pilihan pada pasien dengan hipoglikemia yang masih sadar 

5) Pemeriksaan glukosa darah dengan glukometer harus dilakukan setelah 15 

menit pemberian upaya terapi. Jika pada monitoring glukosa darah 15 
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menit setelah pengobatan hipoglikemia masih tetap ada, pengobatan dapat 

diulang kembali. 

6) Jika hasil pemeriksaan glukosa darah kadarnya sudah mencapai normal, 

pasien diminta untuk makan atau mengkonsumsi snack untuk mencegah 

berulangnya hipoglikemia 
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MATERI EDUKASI II 

MANAJEMEN NUTRISI DAN AKTIVITAS 

1. Manajemen nutrisi 

Terapi Nutrisi Medis (TNM) merupakan bagian dari penatalaksanaan DM 

secara total. Kunci keberhasilan TNM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim (dokter, perawat, ahli gizi, serta pasien dan keluarganya). Setiap 

pasien DM sebaiknya mendapat TNM sesuai dengan kebutuhannya guna 

mencapai sasaran terapi. Prinsip pengaturan makan pada pasien DM hampir sama 

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masingmasing individu. Bagi 

pasien DM perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal, 

jenis, dan jumlah makanan, terutama yang menggunakan obat penurun glukosa 

darah atau insulin. 

Kebutuhan Kalori: 

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal 

yang besarnya 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau 

dikurangi bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, aktivitas, 

berat badan, dan lain-lain. Beberapa cara perhitungan berat badan ideal adalah 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan berat badan ideal (BBI) 

menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi: 

Berat badan ideal = 90% x (TB dalam cm - 100) x 1 kg. 

Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 

160 cm dan wanita di bawah 150 cm, 

rumus dimodifikasi menjadi: 

Berat badan ideal (BBI) =  (TB dalam cm - 100) x 1 kg. 

BB Normal: BB ideal + -  10 % 

Kurus: kurang dari BBI - 10 % 

Gemuk: lebih dari BBI + 10 % 
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2. Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT). 

Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus: 

IMT = BB(kg)/TB(m2) 

Klasifikasi IMT* 

BB Kurang <18,5 

BB Normal 18,5-22,9 

BB Lebih ≥23,0 

Dengan risiko 23,0-24,9 

Obes I 25,0-29,9 

Obes II ≥30 

*) WHO WPR/IASO/IOTF dalam The Asia-Pacific Perspective:Redefining 

Obesity and its Treatment. 

Jenis makanan: 

Jenis makanan yang dianjurkan untuk pasien diabetes melitus menurut Depkes 

(2009) 

Bahan 

makanan 

Dianjurkan  Dibatasi  Dihindari  

Sumber 

karbohidrat 

 Semua sumber 

karbohidrat 

dibatasi: nasi, 

bubur, roti, mie, 

kentang, singkong, 

ubi, sagu, gandum, 

pasta, jagung, 

talas, havermout, 

sereal, ketan, 

makaroni  
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Sumber 

protein 

hewani 

Ayam tanpa kulit, 

ikan, putih telur, 

daging tidak 

berlemak  

hewani tinggi 

lemak jenuh 

(kornet, sosis, 

sarden, otak, 

jeroan, kuning 

telur) 

Keju, abon, dendeng, 

susu full cream 

Sumber 

protein 

nabati 

tempe, tahu, 

kacang hijau, 

kacang merah, 

kacang tanah, 

kacang kedelai 

  

sayuran Sayur tinggi serat: 

kangkung, daun 

kacang, oyong, 

ketimun, tomat, 

labu air, kembang 

kol, lobak, sawi, 

selada, seledri, 

terong 

bayam, buncis, 

daun melinjo, labu 

siam, daun 

singkong, daun k 

etela, jagung muda, 

kapri, kacang 

panjang, pare, 

wortel, daun katuk  

 

Buah-

buahan 

jeruk, apel, pepaya, 

jambu air, salak, 

belimbing, pisang 

kapok putih (se 

suai kebutuhan)  

(semua dalam rasa 

yang tidak terlalu 

manis) 

nanas, anggur, 

mangga, sirsak, 

pisang selain 

pisang kapok 

putih, alpukat, 

sawo, semangka, 

nangka masak  

Buah-buahan yang 

manis dan diawetkan: 

durian, nangka, alpukat, 

kurma, manisan buah.  

Minuman   Minuman yang 

mengandung alkohol, 

susu kental manis, soft 
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drink, es krim, yoghurt, 

susu  

Lain-lain  makanan yang 

digoreng dan yang 

menggunakan 

santan kental, 

kecap, saus tiram 

Gula pasir, gula mer ah, 

gula batu, madu 

Makanan/ minuman 

yang manis: cake, kue-

kue manis, dodol, tarcis, 

sirup, selai manis, c 

oklat, permen, tape, 

mayonaise 

 

2. Latihan Jasmani 

Kegiatan jasmani seharihari dan latihan jasmani secara teratur (3–4 kali 

seminggu selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar pengelolaan 

DM tipe 2. Kegiatan seharihari seperti berjalan kaki ke pasar, menggunakan 

tangga, berkebun harus tetap dilakukan. 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 seperti jalan kaki, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan 

dengan usia dan status kesegaran jasmani. Untuk mereka yang relatif sehat, 

intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, sementara yang sudah mendapat 

komplikasi DM dapat dikurangi. 
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MATERI EDUKASI III 

SENAM KAKI DIABETES 

 

1. Senam kaki diabetes 

Senam kaki diabetes adalah kegiatan atau latihan yang digunakan oleh pasien 

DM untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah 

bagian kaki. Senam kaki dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan 

memperkuat otot-otot kecil kaki dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. 

Selain itu dapat meningkatkan kekuatan otot betis, otot paha dan juga mengatasi 

keterbatasan pergerakan sendi 

a. Indikasi dan kontraindikasi senam kaki DM 

Indikasi dari senam kaki DM ini dapat diberikan kepada seluruh pasien DM 

dengan tipe 1 maupun 2. Namun sebaiknya diberikan sejak pasien didiagnosa 

menderita DM sebagai tindakan pencegahan dini. 

Kontraindikasi pada pasien yang mengalami perubahan fungsi fisiologis seperti 

dipsnea atau nyeri dada. Orang yang depresi, khawatir atau cemas. Keadaan-

keadaan seperti ini perlu diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan senam kaki. 

Selain itu kaji keadaan umum dan keadaan pasien apakah layak untuk 

dilakukakan senam kaki DM tersebut, cek tanda vital dan status pernafasan, kaji 

status emosi pasien (suasana hati/mood, motivasi), serta perhatikan indikasi dan 

kontraindikasi dalam pemberian tindakan senam kaki DM tersebut 

1) Prosedur 

Alat yang harus disiapkan adalah: 

 Kursi (jika tindakan dilakukan dalam posisi duduk), prosedur 

pelaksanaan senam. 

 Kertas Koran  

Persiapan pasien: 

 Perhatikan lingkungan yang mendukung (nyaman) 

Langkah-langkah pelaksanaan senam kaki 

 Mencuci tangan 
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 Posisi pasien duduk tegak diatas kursi dengan kaki menyentuh 

lantai. Dapat juga dilakukan dalam posisi berbaring dengan 

meluruskan kaki 

 Dengan meletakkan tumit dilantai, jari-jari kedua belah 

kakidiluruskan ke atas lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti 

cakar ayam sebanyak 10 kali. Pada posisi tidur, jaru-jari kedua belah 

kaki diluruskan ke atas lalu dibengkokkan kembali ke bawah deperti 

cakar ayam sebanyak 10 kali 

 Dengan meletakkan tumit salah satu kaki dilantai, angkat telapak 

kaki ke atas. Pada kaki lainnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai 

dengan tumit diangkat ke atas. Dilakukan pada kaki kanan dan kiri 

secara bergantian dan diulang sebanyak 10 kali. Pada posisi tidur, 

menggerakkan jari dan tumit kaki secara bergantian antara kaki 

kanan  dan kaki kiri 

 Tumit kaki diletakkan di lantai. Bagian ujung kaki diangkat ke atas 

dan buat gerakan memutar dengan pergerakkan pada pergelangan 

kaki sebanyak 10 kali. Pada posisi tidur, kaki lurus ke atas dan buat 

gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki 

sebanyak 10 kali 

 Jari-jari kaki diletakkan di lantai. Tumit di anagkat dan buat gerakan 

memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 

kali. Pada posisi tidur kaki harus diangkat sedikit agar dapat 

melakukan gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak 10 

kali. 

 Luruskan salah satu kaki dan angkat, putar kaki pada pergelangan 

kaki, tuliskan pada udara dengan kaki dari angka nol himgga 10 

lakukan secara bergantian. Gerakan ini sama untuk posisi tidur 

 Luruskan salah satu kaki di atas lantai kemudian angkat kaki 

tersebut dan gerakkan ujung jari kaki ke arah wajah lalu turunkan 

kembali ke lantai. Ulangi sebanyak 10 kali. 
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 Letakkan sehelai Koran dilantai. Bentuk kertas itu menjadi seperti 

bola dengan kedua belah kaki. Kemudian, buka bola itu menjadi 

lemb 

 

 aran seperti semula menggunakan kedua belah kaki. Cara ini 

dilakukan hanyas ekali saja, lalu robek Koran menjadi dua bagian, 

pisahkan kedua bagian Koran. Sebagian Koran di sobek-sobek 

menjadi kecil-kecil dengan kedua kaki. Pindahkan kumpulan 

sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki lalu letakkan sobekan 

kertas pada bagian kertas yang utuk. Bungkus semuanya dengan 

kedua ujung kaki menjadi bola. 

 

2. Perawatan Kaki 

a. Pemeriksaan kaki 

Periksa bagian punggung, telapak, sisi-sisi kaki dan sela-sela jari. Untuk 

melihat telapak kaki, tekuk kaki menghadap ke muka (bila sulit gunakan 

cermin untuk melihat bagian bawah kaki atau minta bantuan orang lain) 

untuk memeriksa kaki. 

1. Periksa apakah ada kulit retak atau melepuh 

2. Periksa apakah ada luka dan tanda-tanda infeksi (bengkak, kemerahan, 

hangat, nyeri, darah atau cairan lain yang keluar dari luka dan bau) 

b. Perawatan Kaki sehari-hari 

1. Bersihkan kaki setiap hari pada waktu mandi dengan air bersih dan 

sabun mandi. Bila perlu gosok kaki dengan sikat lembut atau batu 

apung. Keringkan kaki dengan handauk lembut dan bersih termasuk 

sela-sela jari kaki , terutama sela jari kaki ketiga –keempat dan 

keempat-kelima 

2. Berikan pelembab/lotion (body Lotion) pada daerah kaki yang kering 

agar kulit tidak menjadi retak. Tetapi jangan berikan pelembab pada 

sela- sela jari kaki karena sela-sela akan menjadi lembab dan dapat 

menimbulkan tumbuhnya jamur. 
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3. Gunting kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu 

pendek atau terlalu dekat dengan kulit, kemudia kikir agar kuku tidak 

tajam. Bila penglihatan kurang baik, mintalah pertolongan orang lain 

untuk memotong kuku atau mengikir kuku setiap dua hari sekali. 

Hindari terjadi luka pada jaringan sekitar kuku. Bila kuku keras sulit 

untuk dipotong, rendam kaki dengan air hangat (37oC) selama sekitar 

5 menit, bersihkan dengan sikat kuku, sabun dan air bersih. Bersihkan 

kuku setiap hari pada waktu mandi dan berikan krem pelembab pada 

kuku 

4. Pakai alas kaki sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak 

terjadi luka, juga di dalam rumah. Jangan gunakan sandal jepit karena 

dapat menyebabkan lecet di sela jari pertama dan kedua. 

5. Gunakan sepatu atau sandal yang baik sesuai dengan ukuran dan enak 

di pakai, dengan ruang dalam sepatu yang cukup untuk jari-jari. 

Pakailah kaus/stoking yang pas dan bersih terbuat dari bahan yang 

mengandung katun. Syarat sepatu yang baik untuk kaki diabetic: 

a) Ukuran : sepatu lebih dalam 

b) Panjang sepatu ½ inci atau lebih panjang dari jari-jari kaki 

terpanjang saat berdiri (sesuai cetakan kaki) 

c) Bentuk: ujung sepatu lebar (sesuai dengan jari-jari kaki) 

d) Tinggi tumit sepatu <2 inci 

e) Bagian dalam bawah sepatu tidak kasar dan licin, terbuat dari 

bahan busa karet, pelatik dengan tebal 10 – 12 mm 

f) Ruang dalam sepatu longgar, lebar sesuai dengan bentuk kaki 

6. Periksa sepatu sebelum dipakai, apakah ada kerikil, benda-benda 

tajam seperti jarum dan duri. Lepas sepatu tiap 4 – 6 jam serta 

gerakkan pergelangan dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik 

terutama pada pemakaian sepatu baru 

7. Bila menggunakan sepatu baru, lepaskan sepatu tiap 2 jam kemudian 

periksalah keadaan kaki 
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8. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan pembalut bersih. 

Periksa apakah ada tanda-tanda radang 

9. Segera ke dokter jika kaki mengalami luka 

10. Periksa kaki secara rutin ke dokter 

 

Hal-hal yang harus dihindari: 

1. Jangan merendam kaki terlalu lama 

2. Jangan menggunakan botol panas atau peralatan listrik untuk 

memanaskan kaki 

3. Jangan berjalan diatas aspal atau batu panas 

4. Jangan gunakan silet untuk mengurangi kapalan (callus) 

5. Jangan merokok 

6. Jangan pakai sepatu dan kaos kaki sempit 

7. Jangan menggunkan sepatu berhak tinggi dan atau ujung sepatu lancip 

8. Jangan menyilangkan kaki terlalu lama 

9. Jangan menggukan obat-obat tanpa anjuran dokter untuk 

menghhilangkan mata ikan 

10. Jangan menggunakan sikat atau pisau untuk kaki 

11. Jangan membiarkan luka kecil di kaki, sekecil apapun luka itu. 
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MATERI EDUKASI IV 

MANAJEMEN STRES 

 

 

Ada lima cara dalam mengendalikan stres yang menyebabkan timbulnya penyakit, 

yaitu: 

1. Mencoba merasa optimis mengenai masa depan 

Meskipun sedang mengalami suatu gangguan yang ada didalam diri, seseorang 

harus tetap optimis dalam menatap masa depan dan meneruskan kehidupanya 

dengan selalu berfikir positf melangkah kedalam hidup yang sehat. 

2. Menggunakan dukungan sosial 

Keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi kondisi seseorang sehingga 

dukungan sosial sangat penting dalam menjalani suatu strategi manajemen stres 

yang baik. Dengan adanya dukungan maka motivasi diri terhadap seorang 

penderita untuk selalu bahagia akan bisa tercapai. 

3. Menggunakan sumber spiritual 

Keyakinan terhadap segala suatu yang diyakini bisa mengurangi tingkat stres 

seseorang yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat spiritual misalnya saja 

mengikuti kegiatan ibadah, yoga, perana, maupun kegiatan lain yang bisa 

merelaksasikan pikiran. 

4. Mencoba tetap mengontrol situasi maupun perasaan 

Dalam kondisi tertentu seseorang akan mudah marah dan terbawa emosi sehingga 

dalam hal ini sangat penting dalam mengendalikan emosi maupun perasaan 

5. Mencoba menerima kenyataan yang ada 

Meskipun dalam kondisi sakit tetapi tidak akan menghalangi seseorang untuk 

melanjutkan hidupnya, penerimaan kondisi diri terhadap penyakit harus dilakukan 

secara sadar dan menerima kenyataan yang ada. 

Segi emosional ini meliputi sikap menyangkal, obsesif, marah, dan takut. 

Semuanya tampak negatif, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Bersikap 

emosional menghadapi penyakit serius memang wajar, dan pada beberapa 

keadaan tertentu sikap ini bahkan dapat membantu atau bersifat protektif 
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Diabetes dan Depresi 

Apakah adanya diabetes akan meningkatkan risiko timbulnya depresi? 

Jawabannya adalah ya. Penelitian akhir-akhir ini mendapatkan bahwa penyandang 

diabetes terutama yang mengalami komplikasi, mempunyai risiko depresi 3 kali 

lipat dibandingkan masyarakat umum. Komplikasi diabetes dapat menyebabkan 

kehidupan sehari-hari yang lebih sulit sehingga menimbulkan kesedihan 

berkepanjangan. 

 

Pengobatan Depresi 

Ada beberapa cara/usaha yang dapat dilakukan oleh diri sendiri. Usaha ini 

mungkin agak berat untuk mulai melakukannya, tetapi layak dicoba. Buatlah 

daftar kegiatan yang dapat dilakukan. Mulailah dengan hal yang paling mudah 

dan paling sederhana misalnya : 

 Bangun pagi jam 07.00 setiap hari, lalu segera mandi. 

 Bila badan bertambah kurus selama mengalami depresi, belilah pakaian baru 

yang sesuai dengan ukuran tubuh anda saat ini. 

 Sering-seringlah menghubungi teman melalui telepon. 

 Jalan-jalan keluar rumah setiap hari. 

 Tambahkan pikiran positif dalam daftar anda : “Saya tidak ingin mengalami 

depresi selamanya. Pasti ada suatu cara yang dapat saya lakukan untuk 

mengatasinya”. 

Seorang pasien kami selalu menyimpan dan membawa daftar kegiatan- 

kegiatannya seperti di atas. Orang tuanya sudah mengerti apa guna daftar tersebut. 

Bila dia mulai menunjukkan gejala depresi, orangtuanya akan mengingatkan : 

“Ambillah daftarmu, dan coba kerjakan”. Kemudian dia memlilih salah satu 

kegiatan dalam daftar tadi dan mengerjakannya ternyata hal tersebut dapat 

menolongnya. 
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Anda juga dapat melakukan cara yang sama dalam usaha mengendalikan glukosa 

darah. Usaha ini mungkin terasa berat pada waktu anda mengalami depresi. Tetapi 

yakinkan diri anda bahwa dengan mengendalikan gula darah mungkin dapat 

mengurangi depresi yang anda alami. Setiap usaha, walaupun tampaknya 

sederhana akan dapat menolong. Misalnya : 

 Rencanakan untuk mengikuti jadual (tepat waktu) untuk meinum obat 

antidiabetes atau suntik insulin selama tiga hari mendatang. 

 Periksa kadar glukosa darah anda lebih teratur, baik dengan alat glukometer 

yang anda miliki atau memeriksanya di laboratorium langganan anda. 

 Mulai membuat jadwal kunjungan control ke dokter, yang telah beberapa 

bulan tida anda lakukan. 

 Bagaimana jika anda mulai jalan-jalan sekitar rumah tiga kali seminggu, 

mulai minggu depan? 

Setiap usaha di atas tampaknya sederhana, tetapi merupakan langkah yang sangat 

berarti. Yang terpenting adalah usaha untuk memulainya sebagai langkah wal 

untuk dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. 

Segala aktivitas fisik dapat menolong/memperbaiki situasi depresi yang 

anda alami. Mungkin olah raga merupakan pilihan terakhir yang ingin anda 

lakukan pada waktu anda mengalami depresi, tetapi perlu diingat bahwa olah raga 

dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain : 

1. Dapat memperbaiki pengendalian glukosa darah secara tepat. 

2. Dapat mengaktifkan suatu bahan kimia dari otak yang disebut Endorfin, yang 

mnimbulkan rasa segar. 

3. Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Setelah anda mencoba, maka anda 

yakin dapat melakukannya sehingga rasa tak berdaya atau putus asa yang 

dialami waktu depresi dapat diatasi. 

4. Dapat menimbulkan rasa santai, dapat mengatasi gangguan tidur, pikiran 

menjadi jernih, dan dapat berkonsentrasi. 
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Berobat ke Dokter 

Bila anda mengalami depresi, maka anda dianjurkan untuk menemui 

dokter ahli. Pergi ke dokter kadang-kadang merupakan keputusan yang berat bila 

anda merasa pesimis dan menganggap tidak ada orang lain yang dapat menolong. 

Mungkin anda mempunyai sifat tertutup dan tidak suka membicarakan persoalan 

anda kepada orang lain. Tetapi percayalah bahwa sebenarnya mereka dapat 

membantu mengatasi masalah anda. 

Anda sendiri yang dapat memutuskan kapan waktunya untuk menemui 

dokter. Tidak perlu menunggu sampai terjadi gangguan psikis yang berat untuk 

menemui dokter. Walaupun secara psikologis masih baik, tetapi bila sudah merasa 

“lelah” dalam usaha mengendalikan diabetes, maka anda sudah layak untuk 

meminta pertolongan dokter. Pilihlah dokter/konsultan yang cocok buat anda. 

Cocok yang dimaksud disini adalah yang membuat anda comfortable untuk 

mengungkapkan segala keluhan, yang mau dan yang punya waktu untuk 

mendengarkan segala keluhan anda, serta yang anda yakini mempunyai keahlian 

untuk membantu mengatasi masalah depresi yang anda alami. Keahlian ini 

termasuk pengetahuan tentang diabetes, khususnya kondisi diabetes pada diri 

anda. 

Selain memberikan konseling kejiwaan biasanya dokter akan memberikan 

obat anti-depresi. Terdapat beberapa macam obat antidepresi. Lama pengobatan 

pada tiap pasien berbeda-beda (bersifat individual) dan sulit untuk dibuat patokan 

secara umum. Perlu diketahui bahwa efek tiap orang bersifat individual dan 

dibutuhkan waktu 1-2 minggu atau lebih untuk mendapatkan efek obat yang 

diinginkan. 
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Lampiran 9 

 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI PENELITIAN 

 

DATA DEMOGRAFI 

Nama Responden  : _______________________________ 

Umur    : _______________________________ tahun 

Jenis Kelamin   : laki-laki/perempuan *) 

Alamat    : _________________________________________ 

Pendidikan   : a. SD   c. SMA 

      b. SMP  d. Perguruan Tinggi 

Status Perkawinan  : a. Kawin  c. Janda 

      b. Belum Kawin d. Duda 

Pekerjaan   : a. Tidak Bekerja d. Pegawai Negeri 

      b. Wiraswasta e. Petani 

      c. Karyawan swasta f. Lainnya… 

Status hidup bermukim : a. Hidup sendiri c. Lainnya… 

      b. Hidup dengan keluarga 

Lamanya menderita DM : a. ≤ 6 bulan  b. 6-12 bulan 

    

*) : Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 10 

Lembar Kuesioner Self efficacy 

 

Nama responden:  

 

Petunjuk : 

1. Daftar pernyataan di bawah ini adalah perilaku atau tindakan yang akan anda 

lakukan dalam melakukan pengelolaan penyakit Diabetes Melitus (Kencing 

Manis) anda 

2. Silahkan di baca masing-masing pernyataan dengan cermat, berilah tanda (√) 

pada salah satu pilihan yang tersedia (misal beri tanda (√) pada kolom sangat 

setuju jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut) 

 

No Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju 

1 Saya mampu memeriksa gula darah 

sendiri jika perlu 

    

2 Saya mampu mengoreksi gula darah 

sendiri ketika hasil gula darah saya 

terlalu tinggi 

    

3 Saya mampu mengoreksi gula darah 

saya sendiri ketika hasil gula darah 

saya terlalu rendah. 

    

4 Saya mampu memilih makanan yang 

benar 

    

5 Saya mampu makan teratur sesuai 

jadwal 

    

6 Saya mampu mengkonsumsi 

makanan dengan porsi yang tepat 

    

7 Saya mampu mengikuti pola makan 

sehat ketika saya keluar dari rumah 

    

8 Saya mampu mengikuti pola makan 

ketika saya mengahadiri suatu pesta 

    

9 Saya mampu menjaga pola makan 

sehat ketika saya sedang merasa 

tertekan (stress) atau bersemangat 

(gembira) 

    

10 Saya mampu berolahraga secara 

rutin dan teratur 

    

11 Ketika sedang olah raga, saya 

melakukan penyesuaian rencana 
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makan saya 

12 Saya mampu melalukan senam dan 

perawatan kaki 

    

13 Saya mampu memeriksa keadaan 

kaki dan bila ada luka  

    

14 Saya mampu mengatur dan minum 

obat seperti yang telah ditentukan 

secara teratur. 

    

15 Saya mampu melakukan penyesuaian 

pengobatan saya ketika saya sedang 

sakit 
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Lampiran 11 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGAMBILAN DARAH VENA 

 

 

1. Analisis situasional 

Pelaksana : Komang Agus Jerry Widyanata 

Peserta  : Pasien DM 

Tempat  : Puskesmas Denpasar Utara II 

2. Pengertian 

Dalam kegiatan pengumpulan sampel darah dikenal istilah phlebotomy yang 

berarti proses mengeluarkan darah. Dalam praktek laboratorium klinik, ada 

3 macam cara memperoleh darah, yaitu : melalui tusukan vena 

(venipuncture), tusukan kulit (skinpuncture) dan tusukan arteri atau nadi. 

Venipuncture adalah cara yang paling umum dilakukan, oleh karena itu 

istilah phlebotomy sering dikaitkan dengan venipuncture. 

3. Tujuan 

Untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat 

untuk dilakukan pemeriksaan HbA1c 

4. Lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah : 

a. Lengan pada sisi mastectomy 

b. Daerah edema 

c. Hematoma 

d. Daerah dimana darah sedang ditransfusikan 

e. Daerah bekas luka 

f. Daerah dengan cannula, fistula atau cangkokan vascular 

g. Daerah intra-vena lines Pengambilan darah di daerah ini dapat 

menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau 

menurunkan kadar zat tertentu. 

5. Alat & Bahan 

a. Spuite atau jaurm suntik 3 ml atau 5ml 
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b. Torniquet 

c. Kapas alkohol 

d. Plesterin 

e. Anti koagulan/ EDTA 

f. Vacuum tube 

g. Bak injeksi 

6. Prosedur Kerja 

a. Salam pada pasien 

b. Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah, usahakan pasien 

senyaman mungkin. 

c. Jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang akan dilakukan 

d. Minta pasien meluruskan lenganya, pilih tangan yng banyak melakukan 

aktivitas. 

e. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya. 

f. Pasangkan torniqket kira-kira 10 cm diatas lipatan siku. 

g. Pilih bagian vena mediana cubiti atau cephalica. Lakukan perabaan 

(palpasi) untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah 

pipa kecil, elastic dan memiliki dinding tebal. 

h. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke 

siku, atau kompres hangat selama 5 menit pada daerah lengan. 

i. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 

70% dan biarkan kering, dengan catatan kulit yang sudah dibersihkan 

jang dipegang lagi. 

j. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika 

jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk kedalam 

semprit (flash). Usahakan sekali tusuk vena, lalu torniquet dilepas. 

k. Setelah volume darah dianggap cukup, minta pasien membuka kepalan 

tangannya. 

l. Letakan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan / tarik jarum. 

Tekan kapas beberapa saat lalu plester selama ± 15 menit. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 
145 

 

7. Dokumentasi 

a. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

b. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan 

prosedur. 

c. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

8. Sikap 

a. Sistematis. 

b. Hati-hati. 

c. Berkomunikasi. 

d. Mandiri. 

e. Teliti. 

f. Tanggap terhadap respon klien. 

g. Rapih. 

h. Menjaga privacy. 

i. Sopan. 
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Lampiran 12 

Flowchart aplikasi kalender DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Instal kalender 

DM 

Entri data 

(nama, jenis kelamin, umur, 

berat badan, kadar gula 

darah, terapi obat) 

Aktifitas olahraga  Senam kaki 

DIET 

(jumlah, jadwal, 

jenis) 

Program manajemen DM  

Cek gula 

darah 

Program obat 

oleh dokter 

Buka 

aplikasi 
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Lampiran 13 

 

Disclaimer 

Kalender DM adalah aplikasi berbasis android yang berisikan tentang informasi 

tentang DM dan program diet, aktifitas olahraga, senam kaki, dan kontrol gula 

darah. 

Sistem kerja aplikasi adalah memberikan notifikasi dari setiap program yang 

harus dilakukan oleh user. Informasi yang tercantun di dalam aplikasi bersumber 

dari buku dan jurnal ilmiah tentang DM. Program diet yang dijalankan aplikasi 

berdasarkan kebutuhan kalori basal perhari dengan penambahan maksimal 50% 

jika berkativitas berat. 

Kalender DM didukung dengan fitur yang responsif dan mudah dioperasikan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan user akan informasi yang aplikatif tentang 

manajemen DM secara mandiri untuk mempertahankan gula darah tetap 

terkontrol. 

Catatan: 

Kalender DM hanya sebagai media untuk menuntun pasien DM dalam 

melaksanakan manajemen diri dirumah maka dari itu tingkat keberhasilan dari 

program ini tegantung dari seberapa patuh user menjalankan program ini. 
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Lampiran 14 

Aplikasi Kalender DM 

        

Icon aplikasi kalender DM   Halaman login 
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Halaman daftar akun    Halaman menu utama 
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Halaman profile    Halaman cek gula darah 
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Halaman About    Halaman main menu 
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Halaman senam kaki Halaman langkah-langkah senam kaki 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 
153 

 

     

Halaman info olahraga   Halaman info jenis makanan 
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Halaman info kontrol gula darah  Halaman info penting 
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Halaman penatalaksanaan DM  Halaman record gula darah 
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Bentuk notifikasi pada homescreen Bentuk notifikasi pada halaman 

notifikasi telepon genggam 
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Tampilan halaman setelah mengklik  Tampilan halaman setelah mengklik 

ikon notifikasi     lakukan 
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Tampilan halaman setelah mengklik  Tampilan halaman setelah mengklik 

ikon notifikasi snak    lakukan 
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Tampilan halaman setelah mengklik  Tampilan halaman setelah mengklik 

ikon notifikasi makan siang   lakukan 
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Tampilan halaman setelah mengklik      Tampilan halaman setelah mengklik ikon 

notifikasi snak sore                    lakukan 
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Tampilan halaman setelah mengklik          Tampilan halaman setelah mengklik 

ikon notifikasi olahraga            lakukan 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENERAPAN KALENDER DM... KOMANG AGUS JERRY WIDYANATA



 
162 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tampilan halaman setelah mengklik          Tampilan halaman setelah mengklik 

ikon notifikasi olahraga            lakukan 
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Lampiran 15 

Leaflet 
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Lampiran 16 

Uji validitas dan releabilitas kuisioner self efficacy 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan1 48.63 14.585 .376 .806 

Pertanyaan2 48.67 14.437 .420 .803 

Pertanyaan3 48.60 14.386 .429 .802 

Pertanyaan4 48.63 13.964 .548 .794 

Pertanyaan5 48.63 14.516 .395 .804 

pertanyaan6 48.63 14.033 .529 .795 

Pertanyaan7 48.60 14.248 .467 .799 

Pertanyaan8 48.67 13.747 .529 .794 

Pertanyaan9 48.60 14.386 .429 .802 

Pertanyaan10 48.63 16.378 -.082 .835 

Pertanyaan11 48.60 13.834 .583 .791 

Pertanyaan12 48.63 15.206 .211 .817 

Pertanyaan13 48.63 13.757 .607 .789 

Pertanyaan14 48.63 14.516 .395 .804 

Pertanyaan15 48.60 13.834 .583 .791 
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Correlations 

  Total 

Pertanyaan1 Pearson Correlation .481** 

Sig. (2-tailed) .007 

N 30 

Pertanyaan2 Pearson Correlation .520** 

Sig. (2-tailed) .003 

N 30 

Pertanyaan3 Pearson Correlation .529** 

Sig. (2-tailed) .003 

N 30 

Pertanyaan4 Pearson Correlation .633** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Pertanyaan5 Pearson Correlation .498** 

Sig. (2-tailed) .005 

N 30 

Pertanyaan6 Pearson Correlation .616** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Pertanyaan7 Pearson Correlation .563** 

Sig. (2-tailed) .001 

N 30 

Pertanyaan8 Pearson Correlation .627** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Pertanyaan9 Pearson Correlation .529** 

Sig. (2-tailed) .003 

N 30 

Pertanyaan10 Pearson Correlation .044 

Sig. (2-tailed) .818 
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N 30 

Pertanyaan11 Pearson Correlation .663** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Pertanyaan12 Pearson Correlation .330 

Sig. (2-tailed) .075 

N 30 

Pertanyaan13 Pearson Correlation .683** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Pertanyaan14 Pearson Correlation .498** 

Sig. (2-tailed) .005 

N 30 

Pertanyaan15 Pearson Correlation .663** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).               

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).               
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Lampiran 17 

 

Output karakteristik responden 

Kelompok intervensi: 

 

Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 36-45 2 13.3 13.3 13.3 

46-55 6 40.0 40.0 53.3 

56-65 7 46.7 46.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 7 46.7 46.7 46.7 

Perempuan 8 53.3 53.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 9 60.0 60.0 60.0 

Pendidikan Tinggi 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak bekerja 3 20.0 20.0 20.0 

IRT 3 20.0 20.0 40.0 

Wirausaha 4 26.7 26.7 66.7 
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Polisi 1 6.7 6.7 73.3 

PNS 4 26.7 26.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Lamanya DM 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-4 1 6.7 6.7 6.7 

5-8 5 33.3 33.3 40.0 

9-12 9 60.0 60.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Kelompok kontrol: 

Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 36-45 2 13.3 13.3 13.3 

46-55 10 66.7 66.7 80.0 

56-65 3 20.0 20.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Jenis kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 6 40.0 40.0 40.0 

Perempuan 9 60.0 60.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 9 60.0 60.0 60.0 
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Pendidikan Tinggi 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

 

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak bekerja 2 13.3 13.3 13.3 

IRT 3 20.0 20.0 33.3 

Wirausaha 5 33.3 33.3 66.7 

Polisi 1 6.7 6.7 73.3 

PNS 4 26.7 26.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Lamanya DM 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5-8 7 46.7 46.7 46.7 

9-12 8 53.3 53.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Output deskriptif: 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SE Pre intervensi 15 29 39 33.73 2.404 

SE Post intervensi 15 44 53 49.20 2.541 

SE Pre Kontrol 15 28 37 31.47 2.748 

SE Post Kontrol 15 38 45 41.07 1.944 

Valid N (listwise) 15     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HbA1c Pre intervensi 15 7.10 11.30 8.7400 1.34153 

HbA1c Post intervensi 15 6.20 11.00 7.6400 1.28719 

HbA1c Pre Kontrol 15 7.10 10.80 8.1800 1.01644 

HbA1c Post Kontrol 15 7.00 10.50 7.9133 .88145 

Valid N (listwise) 15     
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Output normalitas data: 

 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

SE pre intervensi .211 15 .072 .939 15 .368 

kontrol .149 15 .200* .938 15 .357 

SE Post intervensi .148 15 .200* .954 15 .588 

kontrol .175 15 .200* .958 15 .661 

SE Delta intervensi .182 15 .196 .930 15 .277 

kontrol .147 15 .200* .916 15 .167 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

 

Tests of Normality 

 

kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

HbA1c Pre intervensi .149 15 .200* .926 15 .238 

kontrol .304 15 .001 .780 15 .002 

HbA1c Post intervensi .300 15 .001 .828 15 .009 

kontrol .186 15 .171 .821 15 .007 

HbA1c Delta intervensi .149 15 .200* .917 15 .171 

kontrol .253 15 .010 .887 15 .061 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    
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Output homogenitas data: 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

SE 

pre 

Equal 

variances 

assumed 

.892 .353 2.404 28 .023 2.267 .943 .335 4.198 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.404 27.514 .023 2.267 .943 .334 4.199 

SE 

Post 

Equal 

variances 

assumed 

1.404 .246 9.845 28 .000 8.133 .826 6.441 9.826 

Equal 

variances 

not assumed 

  

9.845 26.209 .000 8.133 .826 6.436 9.831 

HbA1c 

Pre 

Equal 

variances 

assumed 

1.930 .176 1.289 28 .208 .56000 .43458 -.33019 1.45019 

Equal 

variances 

not assumed 

  

1.289 26.090 .209 .56000 .43458 -.33314 1.45314 

HbA1c 

Post 

Equal 

variances 

assumed 

1.785 .192 -.679 28 .503 -.27333 .40281 
-

1.09845 
.55178 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-.679 24.763 .504 -.27333 .40281 
-

1.10333 
.55667 
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Output paired t test: 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SE Pre intervensi 33.73 15 2.404 .621 

SE Post intervensi 49.20 15 2.541 .656 

Pair 2 SE Pre Kontrol 31.47 15 2.748 .710 

SE Post Kontrol 41.07 15 1.944 .502 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 SE Pre intervensi & SE Post 

intervensi 
15 .582 .023 

Pair 2 SE Pre Kontrol & SE Post 

Kontrol 
15 -.006 .982 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

SE Pre 

intervensi - SE 

Post intervensi 

-

15.467 
2.264 .584 -16.720 -14.213 

-

26.463 
14 .000 

Pair 

2 

SE Pre Kontrol - 

SE Post Kontrol 
-9.600 3.376 .872 -11.470 -7.730 

-

11.012 
14 .000 
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Output uji Wilcoxon: 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

HbA1c Pre intervensi 15 8.7400 1.34153 7.10 11.30 

HbA1c Pre Kontrol 15 8.1800 1.01644 7.10 10.80 

HbA1c Post intervensi 15 7.6400 1.28719 6.20 11.00 

HbA1c Post Kontrol 15 7.9133 .88145 7.00 10.50 

 

 

Test Statisticsb 

 HbA1c Post 

intervensi - 

HbA1c Pre 

intervensi 

HbA1c Post 

Kontrol - HbA1c 

Pre Kontrol 

Z -3.410a -1.259a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .208 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  
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Output uji independent t test: 

 

Group Statistics 

 kelomp

ok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SE Delta 1 15 15.47 2.264 .584 

2 15 9.60 3.376 .872 

HbA1c Delta 1 15 -1.1000 .66762 .17238 

2 15 -.2667 .81035 .20923 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

SE 

Delta 

Equal 

variances 

assumed 

2.374 .135 5.590 28 .000 5.867 1.050 3.717 8.017 

Equal 

variances not 

assumed 

  

5.590 24.470 .000 5.867 1.050 3.703 8.031 

HbA1c 

Delta 

Equal 

variances 

assumed 

.000 1.000 
-

3.074 
28 .005 -.83333 .27109 

-

1.38864 

-

.27802 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

3.074 
27.011 .005 -.83333 .27109 

-

1.38956 

-

.27710 
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