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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Konsep Diabetes Militus  

2.1.1 Definisi Diabetes Militus 

Diabetes millitus berasal dari kata diabetes yang berarti terus mengalir, dan 

millitus yang berarti manis. Kemudian istilah diabetes menjadi sebutan, karena sering 

minum dalam jumlah banyak. Sebutan millitus disebabkan air kencing yang keluar 

manis mengandung gula. Sampai sekarang, penyakit ini disebut sebagai kencing manis 

atau diabetes millitus. Diabetes millitus sering juga disebut sebagai the great imitator 

kerena penyakit ini bisa merambah ke seluruh organ tubuh manusia dan 

menimbulkan berbagai dampak yang sangat serius. Dampak yang ditimbulkan 

terkadang tidak memberikan gejala klinis yang bisa segera diketahui oleh penderita, 

bisa dalam waktu lama. Penderita baru kemudian menyadari kalau telah menderita 

diabetes millitus setelah diadakan pemeriksaan kadar gula darah (Waris, 2015). 

Diabetes militus merupakan penyakit kronis yang berkaitan dengan defisiensi 

atau resistensi insulin relatif atau absolut, dan ditandai dengan gangguan metabolisme 

karbohidrat, protein, dan lemak. Kondisi ini muncul dalam dua bentuk, yaitu tipe-1, 

ditandai dengan insufisiensi insulin absolut, dan tipe-2, ditandai dengan resistensi 

insulin disertai kelainan sekresi insulin berbagai tingkatan. Serangan tipe-1 biasanya 

muncul sebelum penderita berusia 30 tahun (namun bisa muncul pada penderita usia 

berapapun) biasanya pasien menjadi kurus dan membutuhkan insulin eksogenosa dan 

pengaturan makanan untuk mendapatkan kontrol. Sebaliknya tipe-2 biasanya muncul 

pada pasien dewasa yang berusia lebih dari 40 tahun dan yang mengalami  
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obesitas. Hampir dua pertiga penderita diabetes akan meninggal akibat penyakit 

kardiovaskuler. Diabetes merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan gagal 

ginjal dan kebutaan pada orang yang baru menginjak masa dewasa (Pamela, 2011).  

2.1.2 PatogenesisDiabetes Militus 

 Menurut  Restyana (2015), diabetes melitus merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh adanya kekurangan insulin secara relatif maupun absolut.Defisiensi 

insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu:  

1) Rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar (virus,zat kimia,dll), 2) 

desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas, 3) desensitasi 

atau kerusakan reseptor insulin dijaringan perifer 

 

2.1.3 PatofisiologiDiabetes Militus 

Apabila jumlah atau dalam fungsi/aktivitas insulin mengalami defisiensi 

(kekurangan) insulin, hiperglikemia akan timbul dan hiperglikemia ini adalah diabetes 

kekurangan insulin ini bisa absolut apabila pankreas tidak menghasilkan sama sekali 

insulin atau menghasilkan insulin, tetapi dalam jumlah yang tidak cukup. Hal ini 

tampak pada Diabetes Millitus  ada resistensi insulin. Baik kekurangan insulin absolut 

maupun relatif akan mengakibatkan gangguan metabolisme bahan bakar, yaitu 

karbohidrat, protein dan lemak. Tubuh memerlukan bahan bakar untuk 

melangsungkan fungsinya, membangun jaringan baru, dan memperbaiki jaringan. 

Penting sekali bagi pasien untuk mengerti bahwa diabetes bukan hanya ganggun 

“gula” walaupun kriteria diagnostiknya memakai kadar glukosa serum. Perawat perlu 

menjelaskan kepada pasien bahwa diabetes mempengaruhi cara tubuh memakai 

karbohidrat, protein dan lemak.  
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Perubahan dalam metabolisme ini megakibatkan glikosuria karena glukosa 

darah sudah mencapai kadar “ambang ginjal”, yaitu 180mg/dl pada ginjal yang 

normal. Dengan kadar glukosa darah 180 mg/dl, ginjal sudah tidak bisa mereabsorpsi 

glukosa dari filtrat glomerulus sehingga timbul glikosuria. Karena glukosa menarik 

air, osmotik diuretik akan terjadi yang mengakibatkan poliuria. Poliuria akan 

mengakibatkan hilangnya banyak air dan elektrolit lewat urine, terutama natrium, 

klorida, kalium dan fosfat. Hilangnya air dan natrium akan mengakibatkan sering 

merasa haus dan peningkatan asupan air (polidipsia). Karena sel tubuh juga 

mengalami kekurangan bahan bakar (cell statvation), pasien sering merasa lapar dan 

ada peningkatan asupan makanan (polifagia) (Mary, 2009).  

2.1.4 Jenis-Jenis Diabetes Millitus  

Menurut Ahlqvist(2018), ada lima kategori utama diabetes melitus yaitu: 

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, padaumumnya 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 



18 
 

 
 

mengalamigejala ketika sudah memasuki usia yang lebih tua dibandingkan kelompok 

lain. 

2.1.5 Faktor Resiko Diabetes  

Menurut Ria(2017), faktor resiko diabetes militus bisa dikelompokkan antara 

lain:  

1. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi  

 Adapun beberapa faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu:1) ras 

etnik, 2) umur, 3) jeniskelamin, 4) riwayat keluarga dengan diabetes millitus, 5) 

riwayat melahirkan bayi dengan berat badan> 4000 gram, 6) riwayat lahir dengan 

berat badan lahir rendah< 2500 gram. 

2. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi (perilaku hidup yang kurang sehat) 

 Adapun beberapa faktoresiko yang dapat dimodifikasi yaitu: 1) Berat badan 

lebih, 2) obesitas abdominal/sentral, 3) kurang aktifitas fisik, 4) diet tidak sehat/ 

tidak seimbang, 5) merokok. 

2.1.6 Gejala Klinis  

Menurut Retyana (2015), Gejala diabetes millitus dibedakan menjadi akut dan 

kronik antara lain :  

1. Gejala akut diabetes melitus yaitu :  

1) Poliphagia (banyak makan) 2) polidipsia (banyak minum) 3) poliuria (banyak 

kencing/sering kencing di malam hari), 4) nafsu makan bertambah namu 

berat badan turun dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu), 5) mudah 

lelah.  
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2. Gejala kronik diabetes melitus yaitu :  

1) Kesemutan, 2) kulit terasa panas atau seperti tertusuk tusuk jarum, 3) rasa kebas di 

kulit, 4) kram, 5) kelelahan, 6) mudah mengantuk, 7) pandangan mulai kabur, 8) 

gigi mudah goyah dan mudah lepas, 9) kemampuan seksual menurun bahkan pada 

pria bisa terjadi impotensi, 10) pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau 

kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4kg. 

 

2.1.7 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Menurut Kemenkes (2013), hiperglikemia yang terjadi dari waktu ke waktu 

dapat menyebabkan kerusakan berbagai sistem tubuh terutama syaraf dan pembulu 

darah. Beberapa konsekuensi dari diabetes yang sering terjadi adalah:  

 1).Meningkatnya resiko penyakit jantung dan stroke, 2) neoropati (kerusakan saraf) 

dikaki yang meningkatkan kejadian ulkus kaki, infeksi dan bahkan keharusan untuk 

amputasi kaki, 3) retinopati diabetikum, yang merupakan salah satu penyebab utama 

kebutaan, terjadi akibat kerusakan pembulu darah kecil diretina, 4) diabetes 

merupakan salah satu penyebab utama gagal ginjal, 5) resiko kematian penderita 

diabetes secara umum adalah dua kali lipat dibandingkan bukan penderita diabetes 

 

2.1.8  Syarat Diet Untuk Pasien Diabetes Millitus 

Menurut Kemenkes (2011), syarat diet untuk pasien yang menderita diabetes 

melitus antara lain :  

1).Kebutuhan karbohidrat 60 -70% dari kebutuhan energi total,2). Kebutuhan lemak 

20-25% dari kebutuhan energi total ( <10% dari lemak jenuh, 10% dari lemak tidak 
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jenuh ganda, sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal), 3). Kebutuhan protein 10-15% 

dari kebutuhan energi total, 4). Kebutuhan natrium anjuran asupan natrium untuk 

pennyandang diabetes millitus sama dengan untuk anjuran pada masyarakat umum 

yang tidak lebih dari 300 mg atau sama dengan 6-7 gram (1 sendok teh garam dapur ), 

sumber natrium adalah dalam gapur vitsin, soda dan bahanpengawet seperti natrium 

benzoat dan natrium sitrat, 5).Kebutuhan serat seperti halnya anjurn masyarakat 

umum penyandang diabetes dianjurkan mengkonsumsi cukup serat, kacang 

kacangan, buah, dn sayuran, anjuran konsumsi serat lebih kurng 25 g/hari, 6). 

Penggunaan gula murni tidak diperbolehkan, bila kadar gula darah sudah terkendali 

diperbolehkan mengkonsumsi gula murni sampai 5 % dari kebutuhan energi total, 

 

2.1.9 Tujuan Diet Untuk Pasien Diabetes Mellitus 

Kemenkes (2011), mengemukakan bahwa tujuan dari diet antara lain:  

1.) Memberikan makanan sesuai kebutuhan, 2). mempertahankan kadar gula darah 

dalam keadaan normal/mendekati normal, 3). mempertahankan berat badan menjadi 

normal, 4). mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah yang dapat 

menyebabkan pingsan, 5). mengurangi/ mencegah komplikasi 
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2.1.10 Menu Diet Sehari-Hari dan Jadwal Makan  Penderita Diabetes Millitus 

Tipe 2 

 Menurut Instalasi Gizi perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo dan asosiasidiet 

isisen Indonesia (Penuntun Diet, 2010) 

Waktu Bahan 
makanan 

Penukar  Urt  Menu  

 
 
Pagi  
 
 
 
 

Nasi  
Telur aym  
Tempe  
Sayuran A  
Minyak  
 
 

1½ p 
1½ p 
1    p 
S 
2    p 
 
 

1 Gelas  
1 Butir  
2 Ptng sedang  
 
1 Sdm  
 
 

Nasi  
Telur dadar  
Oseng2x tempe 
Sop oyong+tomat 
 
 
 

 
 
 
 
Pukul 10.00 Sianag 
 
 
 
 
 

 
Buah  
Nasi  
Ikan  
Tempe  
Sayuran B  
Buah  
Minyak  
 
 

 
1    p 
2    p 
1    p  
1    p 
1    p  
1     p 
2     p 
 
 

 
1 Ptg sdg  
1½ Gls  
1 Ptg sdg  
2 Ptg sdg 
1 Gls  
¼ Buah sedang  
1 Sdm 
 
 

 
Pepaya 
Nasi  
Pepes ikan 
Tempe goreng 
Lalapan kc panjang+kol 
Nenas 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pukul 16.00 Malam 

 
Buah  
Nasi  
Ayam tanpa 
kulit 
Tahu 
 
Sayuran B 
Buah 
Minyak   

 
1     p 
2     p 
1     p 
 
1     p 
 
1     p 
1     p 
2     p 

 
1 Buah  
1½ Gls 
1 Ptg sdg 
 
1 Bh bs  
 
1 Gls 
1 Ptg sdg 
 1 Sdm 

 
Pisang 
Nasi 
Ayam bakar bb kecap 
 
Tahu bacem  
 
stup buncis + wortel 
Pepaya 

 Tabet 2.1 10 Menu Diet Sehari-Hari dan Jadwal Makan  Penderita Diabetes Millitus 
 Tipe 2 (Penuntut Diet, 2010) 

 
Nilai Gizi  
Energi   1912 kkal  Karbohidrat   299g (62,5% energi total) 
Protein  60g (12,5% Et)    Kolestrol  303 mg 
Lemak   40g (22,5% Et)     Serat  37 g 
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2.1.10 Pengaturan Pola Makan Untuk Pasien Diabetes Mellitus  

  Menurut Kemenkes (2011), pengaturan pola makan untuk pasien diabetes 

mellitus antara lain : 

No. Bahan 
Makanan 

Dianjurkan Dibatasi Dihindari 

1.  Sumber 
karbohi
drat  

 Semua sumber karbohidrat dibatasi 
: Nasi, bubur, roti, mie, kentang, 
singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, 
jagung, talas, havermout, sereal, 
ketan dan makaroni 

 

2.  Sumber 
protein 
hewani  

Ayam tanpa kulit, 
ikan, telur rendah 
kolesterol atau 
putih telur, daging 
tidak berlemak 

Hewan tinggi lemak jenuh (kornet, 
sosis, sarden, otak jeroan, kunign 
telur). 

Keju, abon, 
dendeng, susu 
full cream. 

3.  Sumber 
protein 
nabati  

Tempe, tahu, 
kacang hijau, 
kacang merah, 
kacang tanah, 
kacang kedelai.  

  

4.  Sayuran  Sayuran 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 ketela, 
jagung muda, kapri, kacang 
panjang, pare, wortel, daun katuk.  

 

5.  Buah-
buahan 

Jeruk, apel, 
pepaya, jambu air, 
salak, belimbing 
(sesuai kebutuhan 
) 

Nanas, anggur, mangga, sirsak, 
pisang, alpukat,sawo, semangka, 
nangka masak.  

Buah-buahan yang 
manis dan 
diawetkan : 
durian, nangka, 
alpukat, kurma, 
manisan buah.  

6.  Minuman    Minuman yang 
mengandung 
alkohol, susu 
kental manis, soft 
drink, es krim, 
yoghurt, susu.  

7.  Lain-
lain 

 Makanan yang digoreng dan yang 
menggunakan santan kental, kecap, 
saus tiram. 

Gula pasir, gula 
merah, gula batu, 
mdau 
makanan/minuma
n yang manis: 
cake, kue-kue 
manis, dodol, 
tarcis, sirup, selai 
manis, coklat, 
permen, tape, 
mayonaise, 
permen 

Tabel 2.1 : Asupan makanan pasien diabetes millitus (Kemenkes, 2011).  
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2.2 Konsep Diabetes Self Management Education (DSME) 

2.2.1 Definisi Diabetes Self Management Education (DSME) 

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

berkelanjutan yang dilakukan untuk memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan 

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

Management Education (DSME) adalah salah satu elemen penting untuk perawatan 

semua orangpenderita diabetes dan mereka yang berisiko terkena penyakit ini. Hal ini 

diperlukan untuk mencegah atau menunda komplikasi diabetes dan memiliki unsur-

unsur yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang juga penting bagi individu 

dengan pre-diabetes sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Standar 

Nasional untuk Pendidikan Pengelolaan diri diabetes dirancang untuk menentukan 

Diabetes Self Management Education (DSME) dan dukungan berkualitas dan untuk 

membantu pendidik diabetes dalam memberikan pendidikan berbasis bukti dan 

dukungan untuk mengelola diri sendiri.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 kondisinya secara terus menerus di luar atau di luar pelatihan manajemen 

diri formal. Jenis dukungan yang diberikan dapat berupa perilaku, pendidikan, 

psikososial, atau klinis (Edwards, 2014). 

 

2.2.2 Tujuan Diabetes Self Management Education (DSME) 

Tujuan dari Diabetes Self Management Education (DSME) adalah untuk 

memberikan pendidikan dan dukungan pengelolaan mandiri diabetes(Deborah A 

Greenwood 2017).Selain itu tujuan Diabetes Self-Management Education adalah 
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mengoptimalkan kontrol metabolik dan kualitas hidup pasien dalam upaya 

pencegahan komplikasi akut dan kronis sekaligusmengurangi biaya perawatan, 

mendukung pengabilan keputusan, perawatan diri pemecahan masalah, meningkatkan 

kualitas hidup dan meningkatkan menejemen diri klien (Funnel et, all. 2012). 

 

2.2.3 Pelaksanaan Diabetes Self Management Education (DSME) 

 Diabetes Self-Management Education dapat dilakukan secara induvidu 

maupun kelompok baik diklinik, rumah,  maupun komunitas, pelaksanaan Diabetes 

Self-Management Education(DSME) dapat dilakukan sebanyak 4 sesi, sesi pertama 

pola makan dan diet Diabetes Millitus, sesi ke dua olahraga atau aktivitas fisik, sesi ke 

tiga kontrol gula darah, sesi ke perawatan diabetes, dengan durasi waktu selama 45 

menit, dengan judul jurnal Increasing Diabetes Self-Management Educationin 

Community Settings (Noris et, aal, 2002). 

 

2.2.4 Prinsip Diabetes Self Management Education (DSME) 

Prinsip utama Diabetes Self Management Education (DSME)adalah pendidikan 

diabetes militus efektif dalam memperbaiki hasil klinis dan kualitas hidup pasien 

meskipun dalam jangka pendek, Diabetes Self Management Education (DSME)  telah 

berkembang dari model pengajaran primer menjadi lebih teoritis yang berdasarkan 

pada model pemberdayaan pasien, tidak ada program edukasi yang terbaik namun 

program edukasi yang menggabungkan strategi perilaku dan psikososial terbukti 

dapat memperbaiki hasil klinis, dukungan yang berkelanjutan merupakan aspek yang 

sangat penting untuk mempertahankan kemajuan yang diperoleh pasien selama 

program Diabetes Self Management Education (DSME) dan penetapan tujuan-perilaku 

adalah strategi efektif mendukung selfcare behaviour (Funnell,et all.2012). 
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2.2.5 Standar Diabetes Self Management Education (DSME) 

Diabetes Self Management Education (DSME) memiliki 10 standar yang terbagi 

menjadi 3 domain antara lain : 

1. Akses  

1) Standar 1 (internal structure): Diabetes Self Management Education (DSME)  

merupakan struktur organisasi, misi,dan tujuan yang menjadikan Diabetes Self 

Management Education (DSME)sebagai bagian dari perawatan untuk pasien 

diabetes melitus tipe-2. 

2) Standar 2 (external input): kesatuan Diabetes Self Management Education (DSME) 

harus menunjuk suatu tim untuk mempromosikan kualitas Diabetes Self 

Management Education (DSME). Tim tersebut harus terdiri daritenaga kesehatan, 

pasien DM, komunitas, dan pembuat kebijakan.  

3) Standar 3 (access): Penyedia Diabetes Self Management Education (DSME) akan 

menentukan siapa yang akan dilayani, cara terbaik untuk memberikan pendidikan 

diabetes kepada populasi tersebut, dan sumber daya apa yang dapat memberikan 

dukungan berkelanjutan untuk populasi tersebut. 

4) Standar 4 (program coordinator): Koordinator akan ditunjuk untuk mengawasi 

program Diabetes Self Management Education (DSME). Koordinator akan memiliki 

tanggung jawab pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan 

pendidikan. 

2. Proses  

1) Standar 5 (Instructional Staff) : Diabetes Self Management Education (DSME) dapat 

dilakukan oleh satu atau lebih tenaga kesehatan. Edukator Diabetes Self Management 

Education (DSME) harus memiliki kemampuan akademik. Edukator Diabetes Self 
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Management Education (DSME) mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

secara berkelanjutan. 

2) Standar 6 (Curriculum): Kurikulum tertulis yang mencerminkan pedoman 

terkini dan pedoman praktik, dengan kriteria untuk mengevaluasi hasil, akan 

menjadi kerangka kerja untuk penyediaan Diabetes Self Management Education 

(DSME). Kebutuhan peserta individual akan menentukan bagian kurikulum mana 

yang akan diberikan kepada individu tersebut. 

3) Standar 7 (Individualization) : pengkajian individual dan perencanaan edukasi 

akan dilakukan oleh kolaborasi antara pasien dan edukator untuk menentukan 

pendekatan pelaksanaan Diabetes Self Management Education (DSME) dan strategi 

dalam mendukung manajemen pasien. Strategi yang digunakan adalah 

mempertimbangkan aspek budaya dan etnis pasien, usia, pengetahuan, keyakinan 

dan sikap, kemampuan belajar, keterbatasan fisik, dukungankeluarga, dan status 

finansial pasien. Pengkajian, perencanaan edukasi,dan intervensi akan 

didokumentasikan pada dokumen Diabetes Self Management Education (DSME). 

4) Standar 8 (Ongoing Support) : Peserta dan instruktur akan bersama-sama 

mengembangkan rencana tindak lanjut yang dipersonalisasi untuk dukungan 

manajemen mandiri yang berkelanjutan. Pendapatan dan tujuan peserta dan 

rencana dukungan manajemen mandiri yang berkelanjutan akan dikomunikasikan 

ke anggota tim perawatan kesehatan lainnya. 

3. Hasil  

1) Standar 9 (Patient Progress) : kesatuan Diabetes Self Management Education (DSME) 

akan mengukur keberhasilanpasien dalam mencapai tujuan dan hasil klinis pasien 

dengan menggunakan teknik pengukuran yang tepat untuk mengevaluasi 

efektivitas dari Diabetes Self Management Education (DSME). 
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2) Standar 10 (Quality Improvement) : Penyedia Diabetes Self Management Education 

(DSME) akan mengukur keefektifan pendidikan dan dukungan dan mencari cara 

untuk memperbaiki kesenjangan yang teridentifikasi dalam layanan atau kualitas 

layanan dengan menggunakan tinjauan sistematis terhadap data proses dan hasil 

(Haas, 2014). 

 

2.2.6 Komponen Diabetes Self Management Education (DSME) 

Beberapa komponen DSME yang sangat perlu diperhatikanantara lain: 

1. Pola Makan Diabetes Millitus 

 Pola makan penderita diabetes militus harus bener-bener di perhatika mulai 

dari jenis makanan, mengingat memiliki kecendrungan kandungan gula darah yang 

tidak terkontrol, kadar gula darah akan meningkat apabila mengkonsumsi jenis 

makanan tertentu, oleh sebab itu pola makan dan jenis makanan harus di perhatika 

sedemikian rupa. Kebutuhan makan penderita diabetes millitus tidak sekedar hanya 

mengisi lambung, tetapi makanan tersebut harus mampu menjaga kadar gula darah 

tetap optimal, oleh karena itu jenis makanan harus diperhatikan. Pemilihn jenis 

makanan bagi penderita penyakit diabetes ini berkaitan dengan naik turunnya kadar 

gula darah. Karena asupan gula dalam tubuh berasal dari makanan dikonsumsi. 

Indeks glikemik adalah angka yang menunjukan kecepatan makanan dalam 

meningkatkan/menaikan kadar gula dalam darah semakin tinggi indeks glikemik 

maka kenaikan kadar gula darah setelah mengonsumsi makanan semakin cepat. 
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2. Diet Diabetes Millitus 

 Diet yang baik untuk para diabetisi adalah diet yang seimbang. Diet perlu 

dilakukan dengan mengurangi asupan karbohidrat (berbagai jenis gula dan 

tepungtermasuk nasi dan lain sebagainya), mengurangi makanan berlemak  serta 

memperbanyak makan sayur dan buah sebagai sumberserat, vitamin dan mineral. 

Sebagai sumber protein dapat memanfaatkan. Tujuan dari diet yaitu dapat 

mempertahankan kadar gula darah tetap optimal dan mengurangi mencegah 

terjadinya kompikasi. 

3. Olahraga atau latihan fisik 

 Penderita diabetes disarankan untuk melakukan olahraga secara teratur 

dengan cara bertahap sesuai dengan kemampuan. Olahraga yang ideal adalah yang 

bersifat aerobik seperti jalan atau lari pagi, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. 

Olahraga aerobik ini paling tidak dilakukan selama 30-40 menit didahului dengan 

pemanasan 5-10 menit dan diakhiri pendinginan antara 5-10 menit. Latihan ini dapat 

dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Seiring dengan tingkat kebugaran tubuh yang 

meningkat, maka durasi latihan dapat dinaikkan maksimal sampai dengan 3 jam. 

Tujuan olah raga/aktivitas fisik akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan 

aktivitas reseptor insulin dalam tubuh penderita.  

4. Monitoring kadar gula darah 

 Kadar gula darah harus dites secara berkala yaitu pada saat sebelum sarapan 

pagi dan sebelum makan malam. Nilai yang diharapkan dari pengukuran tersebut 

adalah berada pada rentang antara 70 s.d 120 mg/dl. Kontrol gula darah sebiknya di 

lakukan secara rutin untuk mengetahui tinggi rendahnya level gula darah sehingga 

penderita diabetes millitus mamapu mengontrol gula darah agar tetap dalam kondisi 

normal. Tujuan kontrol kadar gula darah secara teratur merupakan upaya pencegahan 
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terjadinya komplikasi yang dilakukan oleh pasien DM. Standar pemeriksaan kadar 

gula darah di pelayanan kesehatan idealnya dilakukan minimal tiga bulan sekali setelah 

kunjungan pertama, yang meliputi pemeriksaan kadar gula darah puasa, kadar gula 

darah 2 jam setelah makan. Melakukan pengontrolan gula darah bukan hanya selalu 

di tes secara rutin, tetapi mengkontrol gula darah dapat juga melalui pemberiaan 

injeksi insulin. Pemberian injeksi insulin adalah suatu kegiatan memasukkan obat 

insulin ke dalam jaringan tubuh melalui suntikkan subcutan atau intravena, yang 

dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Pemberian injeksi insulin ada 

dua macam dapat dilakukan dengan injeksi dan oral.injeksi sendiri dapat dengan 

suntik biasa ataupun insulin pen (Sutandi, 2012). 

 

2.2.7 Tingkap Pembelajaran Diabetes Self Management Education (DSME) 

Menurut Jones (2008), tingkat pembelajaran DSME terbagi menjaditiga 

tingkatan, yaitu: 

1. Survival/basic level 

Edukasi yang diberikan kepada pasien pada tingkat ini meliputi 

pengetahuan,keterampilan dan  motivasi untuk melakukan perawatan diri dalam 

upaya mencegah, mengidentifikasi dan mengobati komplikasi jangka pendek. 

2. Intermediate level 

Edukasi yang diberikan kepada pasien pada tingkat ini meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan motivasi untuk melakukan perawatan diri dalam upaya 

mencapai kontrol metabolik yang direkomendasikan, mengurangi resiko 

komplikasi jangka panjang dan memfasilitasi penyesuaian hidup pasien. 
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3. Advanced level 

Edukasi yang diberikan kepada pasien pada tingkat ini meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan motivasi untuk melakukan perawatan diri dalam upaya 

mendukung manajemen Diabetes Millitus secara intensif untuk kontrol 

metabolik yang optimal, dan integrasi penuh ke dalam kegiatan perawatan 

kehidupan pasien. 

 

2.3 KonsepManajemen Diri 

2.3.1 Definisi Manajemen Diri 

Manajemen diri (Self-management) adalah strategi yang memberikan 

kesempatan pada klien untuk mengatur atau memantau perilakunya sendiri dengan 

satu strategi atau kombinasi strategi untuk mengubah perilaku. Ada tiga macam 

strategi self management, yaitu: self monitoring, stimulus control, dan self reward (Cormier & 

Cormier, (1985) dalam Trio (2012). 

Managemen diri (Self management)  yaitu pengubahan perilaku maupun 

kebiasaan konseling dengan cara mengatur dan memantau, yang dilakukan oleh 

konseling dalam bentuk latihan pemantauan diri, pengendalian rangsangan serta 

pemberian penghargaan pada diri sendiri tanpa paksaan orang lain (Komalasari, 

2011). Manajemen diri merupakan pengelolaan diri bagaimana seseorang dapat dan 

harus mengelola diri sehingga menjadi diri yang sukses dalam rentang kehidupannya 

seseorang akan mengalami kebingungan tentang dirinya sendiri, siapa dirinya dan 

bagaimana orang lain memandang dirinya, seseorang dapat menilai diri secara 

multidimensi dan mengelola diri nya sendiri. Berbagai permasalahan psikologis 

dialami oleh seseorang ketika seseorang tidak mengenal dan tidak mampu mengelola 

dirinya (Mardianti, 2015). 
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2.3.2 Aspek-Aspek Dalam Manajemen Diri 

Menurut Krug (2000) dalam Mardiyanti (2015),  mengemukakan ada delapan 

aspek yang harus dipenuhi oleh seseorang bila ingin memiliki manajemen diri yang 

baik meliputi:  

1. Kehangatan (warmth)  

Seseorang yang memiliki kehangatan tinggi biasanya akan mudah dalam 

berhubungan dengan orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial, misalnya seseorang akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam berbagai 

kondisi.  

2. Kecerdasan (inteligence).  

Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kemampuan 

menyelesaikan persoalan akademis tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah sosial, misalnya seseorang akan dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dalam dirinya. 

3. Keberanian (boldness)  

Seseorang yang memiliki keberanian tinggi mampu mengambil keputusan 

dengan cepat, meskipun belum tentu keputusannya benar. Ciri lainnya adalah 

enerjik dan tidak suka mengisolasi diri, misalnya seseorang dapat memutuskan 

saat yang tepat untuk menikmati saat istirahatnya dan mengerjakan kebutuhan 

yang ada. 

4. Kestabilan emosi (emotional stability)  

Seseorang dengan kestabilan emosi yang tinggi jarang mengalami kecemasan. 

Bentuk konkritnya adalah jarang mengalami kecelakaan dalam bekerja, dan 

kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang yang dapat mengatur diri dan 
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kegiatannya dengan baik tidak akan terganggu konsentrasinya, emosinya tidak 

mudah meledak dan sabar.  

5. Ketajaman berpikir (srewdness)  

Berhubungan erat dengan kecerdasan. Ciri seseorang yang berpikiran tajam 

adalah mampu mengatasi masalahnya dan dapat berunding, misalnya seseorang 

dapat dengan cepat mengatasi masalah yang timbul yang diakibatkan oleh 

dirinya. 

6. Rasa aman (security) 

Seseorang yang memiliki rasa aman tidak akan mudah putus asa, dan tidak suka 

menyendiri, misalnya seseorang merasa aman dalam hidupnya, dan hal tersebut 

membuatnya tidak mudah putus asa menghadapi masalah yang muncul dalam 

hidupnya, percaya diri, dan mampu menghargai dirinya sendiri.  

7. Pemenuhan kebutuhan diri (self-sufficiency)  

Seseorang yang memiliki pemenuhan kebutuhan tinggi, tidak tergantung pada 

orang lain. Umumnya mereka sukses dalam pekerjaan yang tidak melibatkan 

banyak orang, misalnya seseorang akan lebih mudah mengoptimalkan 

kemampuannya bila mengerjakan pekerjaan yang menjadi keahliannya, tidak 

bergantung pada orang lain dan mandiri.  

8. Disiplin diri (self-discipline) Seseorang yang memiliki disiplin diri yang tinggi 

biasanya dapat mengontrol diri, misalnya seseorang dapat mengontrol atau 

mengatur waktu dan kegiatannya dirumah, sehingga tidak saling bertabrakan, dan 

memiliki jadwal harian yang selalu ditaatinya. 
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2.2.3 Strategi dan Teknik Manajemen Diri 

Ada beberapa macam strategi untuk melakukan manajemen diri, seperti 

dikemukakan oleh Gie (2011). Langkahnya antara lain:  

1. Memotivasi diri  

Sering dikenal dengan self-motivation yaitu dorongan psikologis yang merangsang 

seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang 

didambakan, misalnya penderita diabetes mampu memotivasi dirinya agar dapat 

melaksanakan kegiatan perencanaa kegiatan kesehatan di rumah dengan baik tanpa 

mengganggu kegiatan hariannya.  

2. Pengorganisasian diri  

Disebut juga self-organizing yaitu pengaturan yang baik terhadap pikiran, energi, 

waktu, tempat, benda, dan sumber daya lain dalam hidup sehingga semua dapat 

berjalan dengan tertib dan lancar, misalnya penderita diabetes dapat 

mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga dia dapat mengambil 

keputusan perencanaan kesehatan yang tepat.  

3. Pengendalian diri  

Sering pula disebut sebagai self-control yaitu berbagai tekad dan langkah untuk 

mendisiplinkan kemauan, memacu semangat, mengikis keseganan, dan 

mengerahkan energi untuk melaksanakan yang harus dilaksanakan sesuai tujuan 

yang didambakan, misalnya penderita diabetes dapat berusaha untuk melakukan 

semua perencanaa kesehatan dan mampu menyelesaikan dengan baik tanpa 

adanya bantuan dari orang lain. 
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2.3.3 Mendukung Manajemen Diri (Self-Management) 

Perawatan berpusat pada pasien melibatkan penempatan masyarakat di garis 

depan kesehatan dan perawatan mereka. Ini memastikan pasien mempertahankan 

kontrol, membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan mendukung 

kemitraan antara masyarakat, keluarga dan layanan kesehatan dan sosial. Beberapa 

komponen inti dari perawatan berpusat pada pasien melibatkan:1). Mendukung 

manajemen diri, 2). Mendukung pengambilan keputusan bersama, 3). Meningkatkan 

pengalaman, 4). Meningkatkan informasi dan pemahaman, 5). Mempromosikan 

pencegahan (National Voice, 2013).  

 

2.3.4 Keterampilan Manajemen Diri (Self-Management) 

Menurut Janet (2015), ada tiga keterampilan manajemen mandiri antara lain: 

1. Perencanaan tindakan paling sering digunakan dan termasuk dalam lima studi. 

Pengaturan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan evaluasi diri terhadap 

strategi untuk mencapai tujuan, digunakan dalam satu studi. Peserta 

mengembangkan rencana tindakan untuk menetapkan, mencapai, dan 

mempertahankan tujuan pengendalian kesehatan. 

2. Pemecahan masalah termasuk dalam dua penelitian. Peserta dalam satu 

diinstruksikan untuk mengidentifikasi masalah sasaran dan aktivitas pemantauan 

diri untuk menentukan penyebab masalah. Dalam studi kedua, kekhawatiran dan 

hambatan untuk mengambil obat diidentifikasi. Baik studi menggambarkan 

bagaimana atau bagaimana mereka mengajarkan keterampilan pemecahan 

masalah. 
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3. Meningkatkan kemitraan penyedia layanan termasuk dalam tiga penelitian. 

Pemantauan diri terhadap kesehatan, glukosa darah atau latihan digunakan pada 

ketiganya, mungkin untuk meningkatkan kemitraan penyedia layanan dengan 

berkomunikasiinformasi yang akurat, intervensionis bertindaksebagai penasihat 

pasien dan dokter utama untuk menumbuhkan komunikasi yang baikantara 

keduanya. 

2.4  Pengaruh Diabetes Self Management Eduction (Dsme) Terhadap 

 Meningkatkan Manajemen Diri Penderita Diabetes Millitus Tipe-II 

 Salah satu pilar penanganan Diabetes Millitus adalah edukasi. Edukasi 

memegang peranan yang sangat penting dalam penatalaksanaan Diabetes Millitus 

tipe-2 karena pemberian edukasi kepada pasien dapat membantu merubah perilaku 

pasien dalam melakukan pengelolaan. Diabetes Millitus secara mandiri. Edukasi dapat 

diberikan melalui suatu promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan proses 

pemberdayaanatau memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya (Ottawa Charter, 1986 dalam Maulana, 2009).  

Diabetes Self Management Education (DSME) merupakan salah satu bentuk 

edukasi yang efektif diberikan kepada pasien Diabetes Millituskarena Diabetes Self 

Management Education (DSME) memiliki prinsip dan standar dalam pelaksanaannya. 

Edukasi penting diberikan kepada pasien untuk mendukung pasien dalam melakukan 

pengelolaan secara mandiri di rumah. Edukasi yang diberikan secara bertahap 

merupakan salah satu aspek yang dapat dilaksanakan dengan Diabetes Self Management 

Education (DSME).  Pelaksanaan Diabetes Self- Management Education (DSME) terdiri 

dari 4 sesi yang meliputi Perencanaan pola makan dan diet yang tepat, monitoring 

kadar gula darah, olahraga dan latihan,(Sutandi, 2012). 
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Diabetes Self-Management Education (DSME) merupakan suatu proses 

memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai aplikasi strategi perawatan diri 

secara mandiri untuk mengoptimalkan kontrol metabolik, mencegah komplikasi, dan 

memperbaiki kualitas hidup pasien Diabetes Millitus. Tujuan umum Diabetes Self-

Management Education (DSME) adalah mendukung pengambilan keputusan, perilaku 

perawatan diri, pemecahan masalah dan kolaborasi aktif dengan tim kesehatan untuk 

memperbaiki hasil klinis, status kesehatan, dan kualitas hidup (Rahayu, 2014). 

Adanya pemberian Diabetes Self-Management Education (DSME) dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien dalam melakukan perawatan 

diri. Self care (Perawatan diri) merupakan suatu kontribusi berkelanjutan orang dewasa 

bagi eksistensinya, kesehatannya, dan kesejahteraannya. Kebutuhan perawatan diri, 

menurut Orem, meliputi pemeliharaan udara, air/cairan, makanan, proses eliminasi 

normal, keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, keseimbangan antara solitude 

dan interaksi sosial, pencegahan budaya bagi kehidupan, fungsi, dan kesejahteraan 

manusia, serta upaya meningkatkan fungsi dan perkembangan individu dalam 

kelompok sosial sesuai dengan potensi, keterbatasan, dan keinginan untuk hidup  

normal. Kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri dipengaruhi oleh usia, 

status perkembangan, pengalaman hidup, orientasi sosial budaya, kesehatan, dan 

sumber daya yang tersedia. Perawatan diri memiliki beberapa prinsip yaitu perawatan 

diri dilakukan secara holistik yang mencakup 8 komponen kebutuhan perawatan diri, 

perawatan diri dilakukan sesuai tahap kembang manusia, dan perawatan diri 

dilakukan karena adanya masalah kesehatan atau penyakit dengan tujuan mencegah 

penyakit dan meningkatkan kesehatan, adanya kemampuan pasien dalam melakukan 

perawatan diri inilah yang akan mencegah resiko terjadinya komplikasi penyakit lain 

(Asmadi, (2008) dalam Alvinda (2013). 


