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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Betty Neuman (1972) model konsep Community as Partner 

merupakan model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan, 

ditujukan kepada penekanan punurunan stress dengan cara memperkuat garis 

pertahanan diri, baik yang bersifat fleksibel, normal, maupun resisten dengan 

sasaran pelayanan adalah komunitas (Wahit & Nurul, 2009).  

Model Community as Partner  memiliki dua faktor sentral yakni 

berfokus pada komunitas serta menerapkan proses keperawatan pada 

pelaksanaannya. Berdasarkan faktor sentral tersebut, dalam pelaksanaan 

model Community as Partner  terdapat proses keperawatan berupa mengkaji 

permasalahan yang ada di komunitas, menetapkan diagnosa dari 

permasalahan yang ada, merencanakan strategi penyelesaian masalah serta 

melakukan tindakan keperawatan bersama dengan komunitas untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada (Anderson & McFarlane, 2006). Salah 

satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada komunitas ialah penyakit 

Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronis yang sering 

menjadi masalah kesehatan di masyarakat dan mulai menonjol sebagai 

penyebab mortalitas di negara – negara berkembang seperti Indonesia 

(Karam, dkk. 2000).  

Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit dengan kadar glukosa 

darah melebihi normal  ditandai dengan adanya gangguan metabolisme 
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karbohidrat, lemak dan protein sebagai akibat adanya kekurangan hormon 

insulin secara relatif maupun absolute (Price & Wilson, 2006). 

Menurut hasil survey WHO, permasalahan Diabetes Mellitus di 

Indonesia tahun 2003 menduduki ranking ke 5, tahun 2005 menjadi ranking 

ke 3 dan tahun 2006 jumlah penderita mencapai 14  juta orang dengan 

persentase 50% penderita yang sadar mengidap penyakit diabetes dan sekitar  

30% di antaranya melakukan pengobatan secara teratur. WHO 

memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 21,8 juta orang pada 

tahun 2030 dan menurut International Diabetes Federation perkiraan WHO 

tersebut telah terjadi pada tahun 2011 ini (Antara,2011). Dari data diatas 

dapat diketahui bahwa jumlah penderita Diabetes Melittus  dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan 

jumlah populasi yang dapat berpengaruh pada perubahan gaya hidup 

masyarakat seperti, diet yang kurang sehat, kurangnya aktifitas fisik, kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung kesehatan serta adanya perubahan pola 

hidup tradisional ke pola modern (Waluyo,2009) . 

Diabetes Mellitus merupakan salah satu penyakit kronik yang dapat 

menimbulkan   ketidaknyamanan akibat dari tanda serta gejala klinis yang 

muncul pada penderita. Gejala yang sering muncul ialah penderita sering 

merasa kehausan (polidipsi), sering buang air kecil (poliuri) serta mengalami 

ketidaknyamanan fisik akibat penyakit yang dideritanya. Gejala tersebut, dapat 

muncul pada malam hari ketika penderita sedang tidur, sehingga akan 

berpengaruh pada meningkatnya frekuensi terbangun, sulit tertidur kembali, 

serta adanya ketidakpuasan tidur yang akhirnya mengakibatkan penurunan 

kualitas tidur (Rafiudin, 2008).  
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Penelitian oleh Knutson (2005) membuktikan bahwa orang yang tiga 

hari kurang tidur, kemampuan tubuhnya dalam memetabolisme glukosa 

dalam darah akan menurun sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah 

pada kesehatan seseorang. Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa 

penderita diabetes yang memiliki masalah tidur memiliki kadar gula darah 23 

% lebih tinggi pada glukosa puasanya, 48 % lebih tinggi kadar insulin puasa, 

dan resistensi insulin 82 % lebih tinggi daripada mereka dengan penderita 

diabetes yang memiliki pola tidur normal (Medscape Medical News,2011). 

Melihat prevalensi keterkaitan antara pola tidur dengan meningkatnya 

kadar glukosa darah pada penderita Diabetes Mellitus, maka diperlukan peran 

perawat komunitas dalam membantu agregat penderita Diabetes Mellitus untuk 

tetap menstabilkan dan mempertahankan pola tidur yang baik . Mengingat 

selama ini masyarakat kurang memahami bahwa ketika seorang penderita 

Diabetes Mellitus mengalami gangguan pola tidur maka, hal tersebut dapat 

meningkatkan resiko penderita untuk mengalami peningkatan kadar glukosa 

dalam darah. 

 Community as Partner  yang didasarkan pada Nueman’s model 

menekankan agregat penderita diabetes  sebagai pelaku utama pembangunan 

kesehatan, dan proses keperawatan (Efendi, Ferry & Makhfudli, 2009). Model 

ini menerapkan suatu system yang mencakup semua aspek dalam 

pelaksanaannya. Selain itu model Community as Partner juga menekankan 

pengkajian yang menyeluruh pada komunitas berupa delapan elemen yakni 

komunikasi, transportasi dan keselamatan, ekonomi, pendidikan, politik dan 

pemerintahan, layanan kesehatan dan sosial, lingkungan fisik dan rekreasi 

(Anderson, & McFarlane 2006). Kemudian setelah dilakukan pengkajian yang 
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menyeluruh serta menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

komunitas, model ini memberikan upaya penyelesaian masalah dengan 

menggunakan intervensi berupa pencegahan primer, pencegahan sekunder, 

serta pencegahan tersier dengan melihat garis pertahanan komunitas yang 

terserang oleh stressor dalam menentukan intervensi yang akan dilakukan. 

Untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi kesehatan penderita 

Diabetes Mellitus akibat gangguan tidur yang dialami setelah munculnya tanda 

dan gejala penyakit, maka model Community as Partner dapat digunakan untuk 

memberikan upaya penyelesaian masalah dengan memberikan penyelesaian 

masalah secara holistik dengan menggunakan pencegahan primer, 

pencegahan sekunder, serta pencegahan tersier agar agregat penderita Diabetes 

Mellitus dapat mempertahankan kondisi kesehatannya secara optimal. 

Dari hasil studi pendahuluan jumlah penderita dengan diagnosa 

Diabetes Mellitus yang didapatkan dari kunjungan masyarakat di RW IX 

Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun, sampai pada bulan April 2012 

terdapat 42 orang penderita Diabetes Mellitus yang mengalami gangguan tidur. 

Para penderita menyatakan bahwa saat tidur malam penderita sering 

terbangun untuk buang air kecil dan minum, kemudian setelah terbangun 

penderita umumnya akan mengalami kesulitan untuk tertidur lagi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganggap perlu melakukan penelitian 

untuk membantu menyelesaikan masalah pola tidur pada agregat penderita 

Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as Partner di RW IX 

Kelurahan Bandungrejosari, Sukun Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana  karakteristik agregat penderita Diabetes Mellitus. 

1.2.2 Bagaimana pola tidur pada agregat penderita Diabetes Mellitus sebelum 

dilakukan intervensi Community as Partner. 

1.2.3 Bagaimana pola tidur pada agregat penderita Diabetes Mellitus setelah 

dilakukan intervensi Community as Partner. 

1.2.4 Bagaimana  efektivitas penyelesaian masalah pola tidur pada agregat 

penderita Diabetes Mellitus dengan menggunakan Model Community as Partner. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum: 

Mengetahui efektivitas penyelesaian masalah pola tidur  pada agregat 

penderita Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as Partner. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1.3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik agregat penderita Diabetes Mellitus. 

1.3.2.2 Mengidentifikasi pola tidur pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

sebelum dilakukan intervensi Community as Partner. 

1.3.2.3 Mengidentifikasi pola tidur pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

setelah dilakukan intervensi Community as Partner. 

1.3.2.4 Efektivitas penyelesaian masalah pola tidur pada agregat penderita 

Diabetes Mellitus dengan model Community as Partner. 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Bagi Agregat Penderita Diabetes Mellitus  

Menjadi acuan untuk mengatasi gangguan pola tidur yang dialami 

oleh penderita sehingga diharapkan penderita Diabetes Mellitus memiliki 

semangat dalam menjalani seluruh proses pengobatannya.  

1.4.2 Bagi Institusi Keperawatan  

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi ilmu pengetahuan 

tetang penyelesaian masalah pola tidur pada agregat penderita Diabetes Mellitus 

sehingga dapat dijadikan referensi akademik . 

1.4.3 Bagi Pelayanan Kesehatan  

Sebagai alat ukur untuk menentukan intervensi lanjutan khusunya 

bagi penderita Diabetes Mellitus  dan umumnya bagi penderita penyakit lainnya 

untuk meningkatkan kesehatan secara holistik. 

1.4.3 Bagi Peneliti  

Dengan mengetahui efektivitas penyelesaian masalah pola tidur untuk 

mengurangi resiko terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah pada 

agregat penderita Diabetes Mellitus dengan pendekatan model Community as 

Partner maka akan menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti di 

bidang keperawatan, khusunya keperawatan komunitas. Selain itu penelitian 

ini dapat di jadikan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut.  

1.4.5 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan 

pedoman bagi penelitian lain yang akan mengembangkan topik yang 

berkaitan dengan intervensi model Community as Partner  dalam penyelesaian 

masalah pola tidur pada penderita Diabetes Mellitus. 


