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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Faktor Resiko DM 
1. Dapat di Ubah 
2. Tidak dapat di ubah 

Dapat diubah 

1. Berat badan lebih 
2.obesitas  
3..Kurangnya aktivitas fisik 
4.Diet tidak sehat/tidak 
seimbang 

 

Tidak dapat di ubah 
1. Umur 
2. Riwayat keluarga 
3.Bayi dengan berat badan 
>4000 gram 

Diabetes Millitus 

Penyakit DM tipe-2 

Resistensi Insulin 

Kerusakan sel B/Pankreas 

Memerlukan Insulin Oksigen 

Gangguan Metabolisme 

Glikosuria 

Poliuria 

Polidipsi 

Kurangnya 
1.Pengetahuan 
2.Kurangnya keterampilan DM 
3. Kurangnya kemampuan DM 

Kurangnya Manejemen 

Diri DM 

Akan Menyebabkan Komplikasi 
dan Kematian 

Terapi NonFarmakologi DSME 

 Program pendidikan 

kesehatan berbasis edukasi untk 

meningkatkan 

pengetahuan,keterampilan dan 

kemampuan dalam melaksanakan 

menejemen diri DM tipe-2 

Cara pelaksanaan DSME 
1.Akses 
2.Proses 
3.Hasil 

Komponen DSME 
1.Pola Makan dan Diet 
2.Aktivitas Fisik/Olahraga 
3.Kontrol Gula Darah 
4. Perawatan Kesehatan Diabetes 

 

Menejemen diridan 
Kualitas Hidup Psien DM 

Tipe-2 

8 aspek dalam memeliki menejemen diri  
1. kehangatan 
2. kecerdasan 
3. keberanian 
4. kestabilan emosi 
5. ketajaman berpikir 
6. rasa aman 
7. pemenuhan kebutuhan diri 
8. disiplin diri 
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3.2 Deskripsi Kerangka Konsep 

 Diabetes millitus tipe-2 di sebabkab oleh faktor resiko yang tidak dapat di ubah misalnya 

jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Yang ke dua adalah faktor resiko yang dapat di  ubah 

misalnya kebiasaan merokok, kebisaan mengkonsumsi alkohol dan kurang nya aktivitas fisik. 

Diabetes millitus merupakan penyakit yang di tandai dengan terjadinya hiperglikemia dan 

ganggua metabolismes kabohidrat, lemak dan protein yang di hubungkan dengan kekurangan 

secara absolut atau relatif dari kerja dan sekresi insulin (Restiyana, 2015) 

 Diabetes millitus tipe-2 dapat memengaruhu seluruh aspek, diabetes miliitus tipe-2 

memiliki peningkatan resiko terjadinya komplikasi dan dapat mengancam jiwa apabila tidak di 

tangani atau melakukan pengontrolan yang tepat. Masalah masalah tersebut dapat di minimalkan 

dengan melakukan pengelolaan terhadap penyakit diabetes yaitu dengan cara self management 

(Nunung, 2016). Salah satu yang memegang peranan penteng dalam penatalksanaa Diabetes 

Millitus Tipe-2 adalah edukasi. Edukasi penting diberikakan sebagai langkah awal pengendalian 

diabetes tipe-2, salah satu edukasi yang efektif dalam memperbaiki hasil klinis dan kualitas hidup 

diabetes tipe-2 adalah Diabetes Self-Managemen Education (DSME). Diabetes Self-Managemen 

Education (DSME) adalah mendukung pengambilan keputusan, prilaku perawatan diri, 

pemecahan masalah, dan kolaborasi aktif dengan tim kesehatan untuk memperbaiki hasil klinis, 

hasil kesehtan, dan kualitas hidup (Alvinda , 2014) 

 

3.3 Hipotesis Penelitian   

 Hipotesis adalah jawab sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian 

(Nursalam, 2014). 

H1: Ada pengaruh antara Diabetes Self-Managemen Education (DSME) Terhadap 

Meningkatkan Menejemen Diri Penderita Diabtes Millitus Tip 


