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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Model Community as Partner menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditu-

jukan kepada penekanan penurunan stressor dengan cara memperkuat garis perta-

hanan diri, baik yang bersifat fleksibel, normal, maupun resisten dengan komunitas 

sebagai sasaran pelayanan. Stressor merupakan tekanan rangsangan yang menghasil-

kan ketegangan sehingga berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem 

yang berasal dari luar komunitas atau dari dalam komunitas. Stressor memasuki garis 

pertahanan normal maupun fleksibel sehingga menimbulkan gangguan dalam ko-

munitas yang disebut derajat reaksi. Derajat reaksi ini dapat dilihat dari angka kema-

tian dan kesakitan, pengangguran, dan lain-lain. Stressor dan derajat reaksi menjadi 

bagian dari diagnosis keperawatan, misalnya masalah berupa pola makan (derajat 

reaksi) pada penderita Diabetes mellitus karena proses penyembuhannya yang membu-

tuhkan waktu lama dan membutuhkan diet yang ketat (stressor) (Anderson dan 

McFarlane, 2007). 

Community as Partner merupakan salah satu model yang dapat diterapkan untuk 

menurunkan stressor yang mencakup: keseimbangan sistem, sebuah komunitas se-

hat, dan termasuk di dalamnya pemeliharaan kesehatan komunitas serta promosi ke-

sehatan komunitas (Anderson dan McFarlane, 2007). Notoatmodjo (2005) menyata-

kan bahwa promosi kesehatan merupakan upaya memasarkan, menjual, memperke-

nalkan, pesan-pesan atau program-program kesehatan sehingga masyarakat dapat 
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menerima atau mengenal pesan-pesan kesehatan tersebut, dan masyarakat berperila-

ku hidup sehat. Berdasarkan pengertian promosi kesehatan di atas dapat disimpul-

kan bahwa promosi kesehatan merupakan upaya yang dilakukan melalui penyam-

paian pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan 

individu atau kelompok dalam mempertahankan, mengendalikan dan meningkatkan 

kesehatannya sehingga dapat terwujudnya kesehatan yang optimal dan sesuai hara-

pan pada penderita Diabetes mellitus. 

Diabetes mellitus adalah suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah disebabkan oleh karena adanya penurunan sekresi insulin yang me-

nyebabkan gangguan perubahan pola makan (Soegondo, 2004). Di Indonesia, jum-

lah penyandang Diabetes mellitus semakin menunjukkan peningkatan yang sangat 

tinggi setiap tahun. Pada tahun 2000, jumlah penyandang Diabetes mellitus di Indone-

sia sebanyak 8,4 juta jiwa dan diperkirakan akan mencapai angka 21,3 juta jiwa pada 

tahun 2030 nanti. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia berada di peringkat ke-

empat jumlah penyandang Diabetes mellitus terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, 

India, dan Cina (Tandra, 2008). 

Tingginya prevalensi Diabetes mellitus di Indonesia, dan perkiraan adanya pe-

ningkatan penderita Diabetes mellitus di tahun-tahun mendatang menyebabkan per-

lunya antisipasi dan tindakan segera dalam penatalaksanaan Diabetes mellitus. Penata-

laksanaan Diabetes mellitus meliputi dua pendekatan, yaitu 1) pendekatan dengan obat  

2) pendekatan tanpa obat. Pendekatan dengan obat dilakukan manakala pendekatan 

tanpa obat dianggap kurang efektif, sedangkan pendekatan tanpa obat dilakukan 

dengan cara pengaturan pola makanan dan latihan jasmani. Prinsip pemberian diet 
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diabetes tanpa obat melalui 3 (tiga) J yaitu; jenis makanan, jumlah kalori dan jadwal 

makan. Prinsip 3 J tersebut juga dianjurkan bagi penderita Diabetes mellitus yang 

menjalani rawat jalan. Jenis bahan makanan dan jumlah kalori harus benar-benar 

diperhatikan, demikian halnya dengan waktu makan (Asdie, 2000).  

Juleka, Asdie dan Susetyowati (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara jumlah asupan karbohidrat dengan pengendalian kadar 

glukosa darah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengidap Diabetes 

mellitus tipe 2 yang asupan karbohidrat melebihi kebutuhan, memiliki risiko 12 kali 

lebih besar untuk tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah dibandingkan 

dengan pengidap yang asupan karbohidratnya sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai den-

gan apa yang dikemukakan oleh Tn.  A (64 Tahun) diabetesi di desa Beji, Kota Batu:  

“…saya menderita diabetes semenjak 2 tahun yang lalu waktu itu 
saya tiba-tiba badan saya drop. Lalu saya memeriksakan diri ternyata saya 
menderita diabetes waktu itu saya bingung mau bagaimana, kata orang-orang 
tidak boleh makan ini-itu dan saran dokter pun saya harus menjaga pola ma-
kan atau mengatur makan dengan cara diukur/ditimbang. Bagi saya itu ribet 
sekali, sekarang saya makan sesuai keinginan saya kadang 3-4x dalam sehari  
porsinya 1 piring yang penting mengurangi gula murni, saya makan nasi tidak 
dari magic com melainkan masaknya dengan cara dikukus.”(komunikasi per-
sonal, 15 Maret 2012).  

Komunikasi personal juga dilakukan oleh peneliti terhadap Ny. X (45 tahun) 

penderita Diabetes mellitus di desa Beji juga mengemukakan: 

 “..semenjak mengidap diabetes selama 3 tahun saya sempat frustasi 
saya makan apa adanya tanpa memikirkan penyakit saya, eh kondisi saya ma-
lah tambah drop selama sakit saya hanya 2x kontrol gula darah, untuk kon-
sumsi obat-obatan membuat saya harus berpikir tentang pengelolaan keua-
ngan karna butuh dana banyak juga, saat ini saya hanya mengatur makan saja 
dan pengaturan makan saya saja apa adanya yang penting tidak pake gula” 
(komunikasi personal, 16 Maret 2012). 
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Tujuan utama dari diet Diabetes mellitus adalah pengendalian asupan kalori total 

untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang sesuai dan pengendalian 

kadar glukosa darah (Smeltzer, 2001). Pencapaian kadar glukosa darah yang normal 

pada penderita Diabetes mellitus dibutuhkan tenaga, motivasi, waktu, pengetahuan dan 

biaya serta kerja sama penderita dengan tim medisnya (Asdie, 2000). Penatalaksa-

naan pola makan dapat berdampak negatif jika penderita Diabetes mellitus tidak men-

jaga pola makan yang baik maka dapat terjadi komplikasi akut yaitu hipoglikemi, di-

abetes ketoasidosis dan sindrom hiperglikemik hiperosmolar non ketotik serta dapat 

terjadi komplikasi kronis berupa komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Se-

dangkan dampak positif jika pasien menjaga pola makan yang baik adalah dapat 

membantu mencegah reaksi hipoglikemia dan pengendalian keseluruhan kadar glu-

kosa darah serta berat badan (Smeltzer, 2001). 

Pelayanan yang tidak mencukupi, tidak terjangkau atau mahal merupakan 

stressor terhadap kesehatan komunitas, sehingga diperlukan adanya upaya intervensi 

yang melibatkan fungsi komunitas untuk menurunkan dampak stressor pada pende-

rita Diabetes mellitus baik secara aktual dan potensial. Jenis intervensi terdiri atas tiga 

tingkatan yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Sesuai dengan prinsip pe-

layanan kesehatan primer, kompetensi komunitas meliputi kemampuan untuk men-

gatasi masalah dan kemampuan dalam menguatkan garis pertahanan diri, serta resis-

ten terhadap stressor melalui edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani dan in-

tervensi farmakologis. Pengaturan makan untuk penderita merupakan komponen 

utama dalam pengelolaan diabetes, sehingga perlu penetapan komposisi diet 3J (pola 

makan) yang sesuai untuk mengontrol glukosa darah (Anderson dan McFalane, 2007 
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Perkeni, 2002).  Oleh sebab itu, penerapan intervensi Model Community as Partner 

memberikan upaya penyelesaian masalah secara holistik yang meliputi: pencegahan 

primer, sekunder dan tersier yang dapat mendorong agregat penderita Diabetes melli-

tus  untuk menerapkan pola makan (diet 3J) secara mandiri sehingga dengan cara ter-

sebut kadar gula darah dan berat badan dalam batas normal dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Puskesmas Beji, Kota Batu bahwa 

Puskesmas Beji menangani pelayanan kesehatan masyarakat untuk masyarakat di de-

sa Torongrejo, Pendem, Beji dan Mojorejo. Data jumlah penduduk penderita Di-

abetes mellitus yang berobat ke Puskesmas Beji sebesar 87 penderita yang tercatat pada 

bulan Juli – Desember tahun 2011. Dari keseluruhan jumlah pasien Diabetes mellitus 

yang datang ke Puskemas Beji, penderita Diabetes mellitus yang berdomisili di Desa 

Beji yaitu sejumlah 45 orang. Para penderita mengeluh merasa kesulitan untuk me-

nerapkan saran diet yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam mengatur atau 

mengelola pola makannya. Untuk memenuhi asupan gizinya para penderita hanya 

mengurangi nasi tanpa mengetahui ukuran sebagai upaya untuk menurunkan gluko-

sanya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang efektivitas penye-

lesaian masalah pola makan pada agregat penderita Diabetes mellitus melalui pendeka-

tan model Community as Partner. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam pe-

nelitian ini adalah: Bagaimanakah efektivitas penyelesaian masalah pola makan pada 

agregat penderita Diabetes mellitus melalui pendekatan Model Community as Partner? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengukur efektivitas penyelesaian masalah pola makan pada agregat 

penderita Diabetes mellitus melalui pendekatan Model Community as Partner. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik agregat penderita Diabetes mellitus. 

2. Mengidentifikasi pola makan pada agregat penderita Diabetes mellitus sebelum 

dan sesudah diberikan  intervensi Community as Partner. 

3. Menganalisa efektifitas pemberian intervensi Community as Partner terhadap pe-

rubahan pola makan pada agregat penderita Diabetes mellitus. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat bagi agregat penderita Diabetes mellitus 

Dengan menggunakan model Community as Partner diharapkan dapat men-

gubah pola makan yang tidak baik menjadi lebih baik, mengembangkan penger-

tian dan ketegasan peranan. Sehingga proses kesembuhan dapat berjalan lebih 

optimal. 

1.4.2.  Manfaat profesi keperawatan 

Sebagai acuan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

lebih komprehensif pada agregat penderita Diabetes mellitus. Serta masukan bagi 

bidang ilmu keperawatan komunitas terhadap peningkatan upaya komunikasi, in-

formasi dan edukasi (peran perawat sebagai pendidik). 
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1.4.3  Bagi Peneliti 

Dengan mengetahui efektivitas penyelesaian masalah pola makan pada 

agregat penderita Diabetes mellitus melalui pendekatan model Community as Partner 

maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti di bidang kepera-

watan, khususnya keperawatan komunitas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam pengembangan penelitian berikutnya. 

1.4.4  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan berikutnya khususnya yang 

berhubungan dengan efektivitas pemberian intervensi Community as Partner terha-

dap perubahan pola makan pada agregat penderita Diabetes mellitus. 

 
1.5. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu: 

1. Fibriana (2005) Hubungan Pola Makan Dengan Kadar Gula Darah Pada Pende-

rita Diabetes Mellitus Pada Pasien Yang Berkunjung Ke Laboratorium Klinik Pra-

tama Analisa Pekalongan.  

2. Rizky (2009) Hubungan Pola Makan Sumber Energi dan Tingkat Konsumsi Serat 

Dengan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2.  

3. Juleka, Asdie dan Susetyowati (2005) dengan judul “Hubungan pola makan den-

gan pengendalian kadar glukosa darah pada pengidap Diabetes mellitus tipe 2 rawat 

jalan di RSU gunung jati Cirebon”. 

4. Brunner, Mosdøl, Witte,  Martikainen, Stafford, Shipley dan Marmo (2008) dalam 

Dietary patterns and 15-y risks of major coronary events, diabetes, and mortality 
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menyatakan Pola makan sehat mengurangi risiko diabetes dan kejadian koroner 

utama. Pola diet tersebut menawarkan manfaat kesehatan untuk individu dan 

memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat. 


