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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit Non-Menular (PNM) telah banyak menjadi masalah kesehatan pada 

masyarakat, salah satu Penyakit Non Menular (PNM) yang banyak mendapat perhatian 

yaitu penyakit diabetes millitus. Di Indonesia penyakit diabetes millitus merupakan salah 

satu ancaman serius bagi perkembangan kesehatan. Penyakit Diabetes Mellitus 

merupakan sebuah penyakit yang selalu ditandai dengan terjadinya hiperglikemia.  Diabetes 

Millitus tipe 2 saat ini menjadi masalah kesehatan yang bisa berujung pada peningkatan 

dalam jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk 

mencari solusi dalam memecahkan masalah yang ada mengenai penyakit diabetes millitus 

(Sutomo, et all. 2017).  

 Menurut International Diabetes Federation (IDF 2018), Diabetes Millitus saat ini 

mempengaruhi 425 juta orang dewasa dengan Diabetes Millitus, total yang ditetapan 

mencapai 629 juta pada tahun 2045. Jika tidak ditangani dengan cepat  maka diperkirakan 

penyakit Diabetes Millitus akan terus meningkat, semua jenis diabetes dapat 

mengakibatkan komplikasi yang mempengaruhi kondisi penderita tersebut hingga 

memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan kematian dini. Dengan lebih dari 

setengah orang yang saat ini hidup dengan diabetes dinegara yang diperkirakan tidak 

terdiagnosis penyakit Diabetes, maka diperlukannya urgensi untuk meningkatkan 

kesadaran, pengethuan dan keterampilan diabetes (International Diabetes Federation 2018)
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 Gobal Satatus Report on NCD World Health Organization (WHO) Diabetes 

Millitus menduduki pringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang 

meninggal akibat diabetes dan 4% meninggal sebelum usia 70 tahun, pada tahun 2030 

penyakit Diabetes Millitus menempati urutan ke-7 penyebab kematian dunia. Sedangkan 

untuk indonesia pada tahun 2030 diperkirakan akan memiliki penyandang Diabetes 

Millitus sebanyak 21,3 juta jiwa (Kemenkes, 2013). 

Prevalensi untuk penyakit diabetes di provinsi NTB berdasarkan diagnosa dokter 

dan gejala meningkat sesuai bertambahnya umur sebesar 0,9 % - 1,3 %, tertinggi di 

Kabupaten Bima dan terdapat di semua kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Dompu  

berada pada peringkat ke 5 dengan anggka prevalensi (D = Diagnosa oleh nakes 1,1) dan 

(D/G = Di diagnosis oleh nakes atau degan gejala 1,3) (Riskesdas, 2013).  

Kabupaten  Dompu terdiri dari 8 kecamatan dan 9 puskesmas, jumlah penduduk 

dalam Kabupaten Dompu sebanyak 241,888. Selain itu terdapat 2 kecamatan dan 3 

puskesamas dengan tingkat prevalensi penyakit Diabetes Millitus yang tertinggi yaitu 

kecamatan dompu (puskesmas dompu kota) sebanyak 268 jiwa, (puskesmas dompu 

timur) sebanyak 134 jiwa, dan kecamatan woja (puskesmas dompu barat) sebanyak 194 

jiwa. Pada kecamatan manggelewa (puskesmas soriutu) terdapat penderita Diabetes 

Millitus Tipe-2 sebanyak 58 jiwa dengan masalah yang dihadapi yaitu ketidakmampuan 

dalam melakukan pengaturan diri (Self-Management)  (Dinkes, 2018). 
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 Diabetes millitus adalah suatu  penyakit kronis, yang terjadi ketika pankreas tidak 

menghasilkan insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkan. sehingga menyebabka konsentrasi glukosa dalam 

darah (Hiperglikemia) (Bambang, 2017). 

 Menurut American Diabetes Association (ADA 2017)  Diabetes tipe 1 dan diabetes 

tipe 2 adalah penyakit heterogen dimana perkembangan penyakit bisa sangat bervariasi. 

Paradigma tradisional diabetes tipe 2 yang terjadi hanya pada orang dewasa dan Diabetes 

tipe 1 hanya pada anak-anak, karena kedua penyakit terjadi pada kedua kohort. Kadang-

kadang, pasien dengan Diabetes tipe 2 dapat hadir dengan ketoasidosis diabetes. Jenis 

diabetes dapat terjadi pada semua kelompok umur (American Diabetes Association, 2017). 

 Penyakit Diabetes Millitus terbagi menjadi 5 tipe, diantara yaitu diabetes cluster 1 

onset dini, pada klafikasi ini sama dengan diabetes tipe 1, penderita tidak dapat 

menghasilkan insulin karena penyakit imun, diabetes cluster 2 defisiensi insulin berat, 

pasien diabetes cluster 2 pada dasarnya mirip dengan cluster 1 yaitu berusia muda, 

memiliki berat badan yang sehat dan kesulitan dalam memproduksi insulin, diabetes 

cluster 3 resistensi insulin berat, pada umumnya memiliki berat badan berlebih dan masih 

mampu memproduksi insulin akan tetapi tubuh pasien tidak memberi respon terhadap 

insulin tersebut, diabetes cluster 4 ditandai dengan obesitas, pada klafikasi ini, pasien 

sudah sangat kelebihan berat badan akan tetapi secara metabolik masih jauh mendekati 

normal dibandingkan dengan diabetes cluster 3, diabetes cluster 5 berkitan dengan usia, 

pasien diabetes cluster 5 mulai mengalami gejala ketika sudah memasuki usia yang lebih 

tua dibandingkan kelompok lain (Ahlqvist, et, all. 2018). 
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Saat ini penyakit Diabetes Millitus tipe 2 diyakini merupakan penyakit yang 

terjadi terutama di negara-negara maju, namun temuan terbaru menunjukkan bahwa  

adanya peningkatan jumlah kasus baru diabetes millitus tipe 2 di negara-negara 

berkembang, dengan onset lebih awal dan terjadi komplikasi. Diabetes dikaitkan dengan 

komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, nefropati, retinopati dan neuropati, yang 

dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas kronis (Jegadeesh Ramasamy, 2013). 

 Penyakit Diabetes Millitus sangat mempengaruhi kualitas hidup sehingga 

penderita Diabetes Millitus tipe 2 harus melakukan manejemen diri. Menurut data 

Surveilans Faktor Risiko Perilaku  2010, penderita diabetes memiliki kualitas hidup yang 

lebih buruk dari pada orang yang tidak menderita diabetes. Orang dengan diabetes 

millitus tipe 2 melaporkan kesehatan mental yang buruk (26,4%), kesehatan fisik yang 

buruk (42,4%), dan aktivitas fisik terbatas (38,4%) karena masalah emosional, fisik, dan 

mental. Sifat kronis penyakit dan komplikasi  memerlukan penyesuaian fisiologis dan 

psikososial dan menyebabkan peningkatan kasus diabetes millitus sehingga mengalami 

kurangnya manejemen diri dan jumlah kematian akibat penyakit diabetes millitus (Anie 

Thomas, et al.. 2017). 

 Sampai  saat ini orang dengan diagnosis Diabetes Miliitus tipe 2  yang tinggal 

dimasyarakat pedesaan menghadapi hambatan, masalah dan tantangan dalam melakukan 

manejemen diri Diabetes Millitus. Masyarakat  pedesaan memiliki prevalensi diabetes 

yang lebih tinggi dan tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam praktik perawatan 

pencegahan komplikasi. Selain itu Berbagai faktor individu, penyedia, dan lingkungan 

yang kompleks mempengaruhi dalam melakukan manejemen diri oleh penderita 
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Diabetes Millitus yang tinggal dimasyarakat pedesaan, termasuk informasi, pendidikan, 

pendapatan, keaksaraan, dan kemiskinan (Magon, et all. 2017) . 

Kurangnya Manajemen diri menjadi pokok utama kejadian Diabetes Millitus 

tipe-2 karena pola hidup sehari-hari atau gaya hidup (life style) yang tidak sehat menjadi 

pemicu utama meningkatnya prevalensi Diabetes Millitus di Indonesia, sehingga 

kurannya kemampuan penderita Diabetes Millitus untuk melakukan Manajemen diri 

(perawatan terhadap diri). Strategi dalam melakukan manajemen diri meliputi yaitu  

kemauan penderita Diabetes Millitus untuk selalu melakukan perawatan penyakit 

diabetes millitus dan  meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes (Wahyuningsish 

2014). 

Seiring dengan munculnya penyakit diabetes, penderita harus melakukan 

manajemen diri agar terhindar dari komplikasi. Manajemen diri merupakan pengaturan 

diri terhadap penyakit dalam bentuk perawatan diri yang terpusat pada komponen tes 

kadar glukosa (kontrol gula darah), pengobatan (obat-insulin), pola makan sehat, diet, 

olahraga (aktivitas fisik), dan penghindaran merokok untuk menghindari terjadinya 

komplikasi. Terkait pentingnya manajemen diri, justru masih banyak penderita Diabetes 

Millitus tipe 2 yang kesulitan menjalani manajemen diri. Taylor mengemukakan melalui 

hasil penelitiannya bahwa sebanyak 80% penderita mengkonsumsi insulin secara tidak 

tepat, 58% penderita mengkonsumsi obat tidak sesuai dosis, 77% penderita melakukan 

tes kadar glukosa secara tidak tepat, 75% penderita tidak menjalani pengaturan pola 

makan sesuai anjuran (Oktarinda, 2014). 
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Salah  satu upaya yang  memegang peranan penting dalam penatalaksanaan 

meningkatkan menejemen diri  Diabetes Millitus Tipe 2 adalah edukasi. Edukasi  Kepada 

pasien Diabetes  Millitus Tipe  2 sangat penting dilakukan sebagai langkah awal 

pengendalian Diabetes Millitus Tipe 2. Salah  satu bentuk edukasi yang tepat  digunakan 

dan terbukti efektif dalam memperbaiki hasil klinis dan kualitas hidup pasien Diabetes 

Millitus Tipe 2 adalah Diabetes Self Management Education (DSME).   

Diabetes Self Management Education (DSME) merupakan suatu proses 

berkelanjutan yang dilakukan untuk mengfasilitasi pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan untuk melakukan perawatan mandiri (Rahayu, 2014. ). Diabetes Self 

Management Education (DSME) merupakan suatu kegiatan yang membantu orang dengan 

pre-diabetes atau diabetes dalam menerapkan dan mempertahankan perilaku yang 

diperlukan untuk mengelola kondisi secara terus menerus diluar atau diluar pada 

pelatihan manajemen diri formal denagan tujuan dapat menunda terjadinya komplikasi. 

Jenis dukungan yang diberikan  dapat berupa keterampilan, pendidikan, psikososial (Has, 

2014). 

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 19 juni 

2017 oleh peneliti di Puskesmas Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu didapatkan data 

bahwa jumlah penderita yang menderita Diabetes Millitus tipe-2 yang tercatat sebanyak 

35 jiwa yang terdiri dari 15 laki-laki dan 20 perempuan dari rekapan kunjungan penderita 

diabetes melitus tipe-2. Pada tahun 2018 penyakit Diabetes Millitus mengalami 

peningkatan diwilayah kerja puskesmas Soriutu sebanyak  23 jiwa dengan total 

keseluruhan penderita Diabetes Millitus ditahun 2018 sebanyak 58 jiwa. Selain itu jumlah 

tertinggi penderita Diabetes Millitus Tipe-2  yang berada pada kabupaten dompu 
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terdapat pada 2 kecamatan, 3 puskesmas yaitu kecamatan dompu (puskesmas dompu 

kota) sebanyak 268 jiwa, (puskesmas dompu timur) sebanyak 134 jiwa, dan kecamatan 

woja (puskesmas dompu barat) sebanyak 194 jiwa 

Masalah utama yang dihadapi oleh penderita Diabetes Millitus tipe-2 yang 

didapatkan dari informasi petugas kesehatan di Puskesmas Soriutu pada unit Penyakit 

Tidak Menular (PTM) Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yaitu mengalami 

kurangnya informasi kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya keterampilan, 

kemampuan penderita Diabetes Millitus Tipe-2 dalam melakukan perawatan diri (Self 

Management)  sehingga penderita banyak mengalami ketidakmampuan dalam mengatasi 

pola hidup (Self Management) 

Dari hasil wawancara yang didapatkan pada 5 orang penderita Diabetes Millitus 

Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, 

diantaranya  3 orang (60%) mengatakan masih belum bisa mengatur pola makan, diet 

Diabetes Millitus dan 2 orang (40%) mengatakan  kurangnya pengetahuan pentingnya 

aktivitas fisik/olah raga. Namun disisi lain dari ke 5 orang (100%) tersebut memiliki 

persamaan, yaitu tidak terbiasanya dalam melakukan kontrol gula darah. Berdasarkan 

uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Diabetes 

Self Maagemen Education (DSME) Terhadap Peningkatkan Manajemen Diri Penderita 

Diabetes Millitus Tipe-II’’. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah "Apakah ada pengaruh Diabetes Self-Management 

Education (DSME) terhadap peningkatkan manajemen diri pada penderita diabetes 

millitus tipe 2. 

1.3  Tujuan penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 

Diabetes  Self-Management Education (DSME) terhadap peningkatka manajemen diri pada 

penderita diabetes militus tipe 2. 

1.3.2  Tujuan Khusus  

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi karekteristik responden meliputi : usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, perkerjaan, penghasilan perbulan, status pernikahan, penyakit penyerta. 

2. Mengidentifikasi menejemen diri penderita diabetes millitus tipe-2 sebelum 

diberikannya program Diabetes Self-Management Education (DSME) 

3. Mengidentifikasi menejemen diri penderita diabetes millitus tipe-2 sesudah 

diberikannya program Diabetes Self-Management Education (DSME) 

4. Menganalisa pengaruh Diabetes Self-Management Education (DSME) terhadap 

peningkatkan manajemen diri penderita Diabetes Millitus tipe 2 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi  sumber bagi dosen dan mahasiswa dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan serta dapat digunakan sebagai materi pokok dalam 

asuhan keperawatan Diabetes Millitus Tipe 

1.4.2  Manfaat Teoritis 

 Sebagai referensi mengenai penggunaan metode  DSME bagi penderita Diabetes 

Millitus Tipe-2. 

1.4.3  Manfaat Untuk Praktis 

 Penelitian ini dapat memberikan mannfaat bagi masyrakatan khususnya  

responden yaitu untuk menambah informasi, pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan  dalam mengelola diabetes secara mandiri. Sehingga harapanya masyarakat 

mampu mendampingi dan membantu anggota keluarga yang mengalami diabetes tipe 2 

untuk melakukan pengelolaan secara mandiri sebagai tindakan pencegahan resiko 

terjadinya komplikasi. 
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1.4.4  Manfaat Bagi Instansi Kesehatan 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi instansi kesehatan 

khususnya instansi kesehatan Puskesmas Soriutu, mengenai gambaran Diabetes Self-

Management Education untuk meningkatkan menejemen diri penderita diabetes millitus 

tipe 2 agar dapat diaplikasikan kepada masyarakat khususnya penderita diabetes millitus 

tipe 2 

1.5  Keaslian Penelitian  

1. Peelitian Chuag Yuan, Chritoppher, W. K. Lai, Lawrence W. C. Chan, Meyrick 

Chow, Helen K. W. Law, and Mihel Ying (2014) berjudul Effect of Diabete Self-

Management Education on Body Weight, Glicemic Control, and Other Metabolic Markes in 

Patients With Type 2 Diabetes Millitus Dalam peelitian tersebut lebih ingin 

mengevaluaisi efek pendidikan jangka panjang dari (DSME) terhadap berat badan 

dan kotrol glikiemik pada pederita diaetes millitus tipe 2. Penelitian ini membagi 

2 kelompok secara acak untuk menentukan kelompok kontrol dan intervensi, 

masing-masing kelompok berjumlah 48 dan total responden 88. Penelitian ini 

memberikan menejemen berbasis 8 sesi dalam 2 jam pada kelompok intervensi 

sedangkan keelompok kontrol hanya diberikan pengetahuan umum mengenai 

nutrisi, kelompok intervensi diminta mengikuti pelatihan sebanyak 16 kali seperti 

diet sehat, aktivitas fisik dan olah raga. Hasil penelitian ini menunjukan pada 

kelompok intervensi yang mengikuti program DSME memberikan hasil 

signifikan terhadap berat badan dan kontrol gula darah. Perbedaan dengan 

penelitian yang di lakukan oleh peneliti tempat penelitian serta tujuan penelitian 
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yang menidentifikasi pengaruh dari Diabetes Self Managemen Education (DSME) 

terhadap manajemen diri penderita diabetes millitus tipe 2. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan (Rahayu, Kamaludin, & Sumarwati, 2014) 

yang berjudul “ Pengaruh Program Self Management Education (DSME) Berbasis 

Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Penderita Diabetes Millitus Tipe II di Wilayah 

Puskesmas II Baturaden” Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh DSME berbasis keluarga terhadap kualitas hidup penderita diabetes 

millitus tipe 2. Metode penelitian ini menggunakan quasi experiment one group with 

pre and pos tes desine, populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita diabetes 

dan keluarga yang berdomisili di wilayah kerja puskesmas II baturaden. Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes tipe 2 yang tinggal di 

wilayah kerja puskesmas baturaden II, penderita diabetes tinggal bersama 

keluarga, penderita diabetes dan keluarga dapat membaca dan menulis, menderita 

diabetes mellitus >6 bulan, usia penderita diabetes mellitus >40. Instrument yang 

digunkan untuk menilai kualitas hidup DQOL (Diabetes Quality of Life), kuisioner 

terdiri dari 15 item pertanyaan yan menilai kualitas hidup. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan adanya perubahan kualitas hidup yang signifikan pada penderita 

diabetes millitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas II baturaden. Perbedaan 

dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah hasil akhir dari penelitian 

peneliti untuk dapat mengetahui tingkat menejemen diri penderita diabetes 

millitus tipe 2 setelah diberikannya perlakuan dan tidak dipantau lebih lanjut 

selama beberapa bulan dikarenakan penelitian oleh peneliti tidak mengukur 

kualitas hidup penderita diabetes tersebut, selain itu perbedaannya meliputi 



12 
 

 
 

tempat penelitian serta tujuan penelitian yang menidentifikasi pengaruh dari 

Diabetes Self Managemen Education (DSME) Terhadap manajemen diri penderita 

diabetes mellitus tipe 2. 

3. Menurut penelitian yang di lakukan (Leila, Samerah, 2017), yang berjudul 

Pendidikan Manajemen Mandiri Diabetes; pengalaman orang dengan diabetes. Dalam 

penelitiani ini ingin mengetahui  pengalaman seseorang yang baru terdiagnosa 

diabetes degan megguakan metode DSME apakah  responden  merasa puas 

dengan metode yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan 

fenomenologis deskriptif yang terdiri dari tiga tahap intuisi, analisis, dan 

deskripsi. Fenomenologi adalah cara yang paling tepat untuk mengeksplorasi dan 

memahami pengalaman aktual para peserta. Pengalaman mereka tentang DSME 

dipilih melalui purposive sampling dari September 2011 sampai Juni 2012. Data 

dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dan dianalisis dengan 

pendekatan Colaizzi. Hasil dari penelitian ini pemula yang hidup dengan diabetes 

merasa puas dengan konten yang di berikan mengenai DSME. Perbedaan dengan 

penelitian yang di lakukan oleh peneliti tempat penelitian serta tujuan penelitian 

yang menidentifikasi pengaruh dari Diabetes Self-Managemen Education (DSME) 

Terhadap manajemen diri penderita diabetes mellitus tipe 2. 

4.  Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Nutchanath Wichit, George 

Mnatzaganian, Mary Courtney, Paula Schulz , Maree Johnson, 2017), yang 

berjudul Randomized controlled trial of a family-oriented self-management program to 

improve self-efficacy, glycemic control and quality of life among Thai individuals with Type 2 
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diabetes. Dalam penelitian ini bertujun untuk mengevaluasi intervensi 

berorientasi keluarga yang di turunkan secara teoritis yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas hidup penderita diabetes millitus. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan percobaan terkontrol acak tunggal 140 induvidu 

relawan dengan diabetes millitus tipe 2, pada penelitian ini terbagi menjadi 2 

kelompok kontrol dan intervensi.  Pada kelompok intervensi di berikan 

perawatan rutin plus, sementara kelompok kontrol hanya menerima perawatan 

rutin. Dalam hasil waktu kewaktu selam 3 minggu dievaluasi menggunakan 

analisis multivariabel Estimasi Persamaan Generasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa adanya peningkatan pengelolaan diri jauh lebih baik dari 

kelompok intervensi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti  tempat 

penelitian serta tujuan penelitian yang inigin mengidentifikasi pengaruh dari 

Diabetes Self-Mangement Education terhadap meningkatkan menejemen diri 

penderita diabetes millitus tipe 2. 

5.  Menurut penelitian yang dilakukan oleh (J.D.Krebs, A.Parry Strong, E,gamble, 

L.Mcbain, L.J.Bingham, E.S.Dutton, S.Tapu-Ta ala J.Howells, H.Metekingi, 

R.B.W.Smith, 2013) yang berjudul A Structured, Group-Based Diabetes Self-

Management Education (DSME), Programm from People, Families and Whanau With 

Type 2 Diabetes in New Zealand: An Obsevational Study. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menilai keefektifan program DSME khusus 6 minggu di 

Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan tehknik obsevasional, penderita 

diabetes tipe 2 (berusia 18-80 tahun) dari beragam latar belakang budaya 

direkrut dari perawatan primer. 17 kelompok dari enam sesi pendidikan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751991813000387#!
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dijalankan. Data  klinis dikumpulkan dari perawatan primer pada awal, 3, 6 

dan 9 bulan. Peserta juga menyelesaikan kuesioner mandiri tentang 

pengetahuan diabetes, dan perilaku manajemen diri. Dari hasil penelitian ini 107 

peserta usia rata-rata 56,7 ± 11,3 tahun dan durasi rata-rata diabetes 7.5 ± 7 

tahun . Percaya diri dalam mengelola diabetesi, pemeriksaan kaki secara teratur, 

tingkat aktivitas fisik dan tingkat merokok semuanya membaik pada 3, 6 dan 9 

bulan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti  tempat penelitian serta 

tujuan penelitian yang inigin mengidentifikasi pengaruh dari Diabetes Self-

Mangement Education terhadap meningkatkan menejemen diri penderita diabetes 

millitus tipe 2. 

6.  Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Alvinda Yuanita, Wantiyah, Tantut 

Susanto, 2014) yang berjudul Pengaruh Diabetes Self Management Education 

(DSME) terhadap Resiko Terjadinya Ulkus Diabetik pada Pasien Rawat Jalan dengan 

Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 di RSD dr. Soebandi Jember . Dalam penelitian ini 

bertujuan ingin menganalisis pengaruh DSME terhadap terjadinya ulkus 

diabetik, metode penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan pre test dan 

post-tes  penelitian ini di bagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh dari 

DSME terhadap resiko terjadinya ulkus diabetik pada pasien rawat jalan dengan 

DM Tipe 2 di RSD dr. Soebandi Jember. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti  tempat penelitian serta tujuan penelitian yang inigin 

mengidentifikasi pengaruh dari Diabetes Self-Mangement Education terhadap 

meningkatkan menejemen diri penderita diabetes millitus tipe 2. 


