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Abstrak
Diabetes mellitus menjadi masalah global dengan kejadian penyakit yang terus meningkat. hal ini perlu penanganan
yang baik agar tidak terjadi komplikasi. Self management merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk
mengontrol perilaku DM, yang bermamfaat untuk mengolah kesehatan dan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan dan
keterampilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Self management terhadap perilaku diet
penderita DM tipe 2. Penelitian menggunakan Quasi-experimental design dengan menggunakan pendekatan pre and
post test non equivalent group design. Sampel terdiri dari 60 responden yang dipilih secara purposive sampling. Hasil
penelitian bahwa adanya pengaruh self management terhadap prilaku diet penderita DM, terdapat perbedaan yang
signikan perilaku diet penderita DM kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan self management ( p =0.01),
adanya perbedaan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol ( p=0.00) pada penderita DM tipe 2. Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa self management bermamfaat bagi pasien DM tipe 2 untuk mengontrol dan
mengelolah penyakit DM yang dialami
Kata Kunci :Self management, DM tipe 2, Perilaku diet

Abstract
Diabetes mellitus was been a global problem that incidence of the disease increasi continuously. It is that needs good
handling to avoid complications. Self management is a method that can be used to control the behavior of DM, which
benefits to cultivate health and well-being through a variety of activities and skills. The purpose of this study was to
determine the effect of diet on behavior Self management of patients with type 2 diabetes. This Research used Quasiexperimental design using pre and post test approach non equivalent group design. The sample consisted of 60
respondents selected by purposive sampling. research showed that the influence of self-management of the behavior of
diet DM patients, there was a difference signikan dietary behaviors of patients with DM intervention group before and
after self management (p = 0.01) in, the difference between the intervention group and the control group (p = 0:00 ) in
patients with diabetes mellitus type 2. Based on the results of this study concluded that self management usefull for
patients with type 2 diabetes to control and managing the disease experienced DM.

Keywords: Self management, type 2 diabetes, dietary Behavior
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Pasien DM perlu mengambil peran aktif
dengan melakukan pengolahan terhadap DM

Diabetes militus (DM) telah menjadi masalah

yang diderita untuk meminimalisir terjadinya

global. Angka kejadian penyakit ini terus

komplikasi salah satunya adalah penerapan

meningkat. Menurut data, 171 juta orang

self management yang baik dapat menurunkan

didunia dengan DM dan diperkirakan angka

resiko terjadinya

tersebut terus meningkat menjadi 366 juta

berobat kerumah sakit dan angka akibat DM (

pada tahun 2030. Berdasarkan riset kesehatan

may berrry,& osborn, 2012)

dasar

Self

2013

tingkat

prevalesi

diabetes

komplikasi, mengurangi

management

bertujuan

untuk

meningkat dari tahun 2007-2013 dari 1,8 %

mengembangkan keterampilan agar hidup

menjadi 2,6 %. Lebih tinggi dari prevalensi

lebih baik dengan penyakit kronik, salah

rata-rata Indonesia. 1,5% menjadi 2,1%. Dari

satunya adalah penyakit DM. Proses self

33 provinsi diindonesia prevalensi cenderung

management

meningkat dengan angka peningkatan tertinggi

pengalaman, membahas emosi dan perasaan,

di Sulawesi tengah dan DM merupakan
penyakit

seperti:

merefleksikan

terlibat dalam pemecahan masalah, pendidikan

penyebab kematian ketiga setelah

dan konseling, dan penetapan tujuan dan

strok dan hipertensi Organisasi kesehatan

tindakan

dunia (WHO) menyatakan bahwa Indonesia

penderita DM dalam melakukan perubahan

merupakan

gaya hidup terutama prilaku diet.

peringkat

tertinggi

keempat

perencanaan;

akan

menuntun

penderita DM.
Beberapa penelitian tentang self management
Penderita DM beresiko tinggi mengalami

terhadap prilaku diet penderita DM yang

komplikasi

berhasil adalah Aklima (2013) dan Primanda

berupa

hipoglikemia,

hiperglikemia, ketoasidosis, neuropathy yang

(2011)

meningkatkan resiko luka gangren yang

keluarga

berujung pada amputasi, retinopathy yang
berpotensial

mengalami

kebutaan,

dengan

menggunakan

pendekatan

untuk

mendukung

keberhasilan

program.

Akan

tetapi,

self

management

terhadap

prilaku

diet

akan

efektif

bila

nephropathy yang dapat berujung pada gagal

sipenderita memahami dan menjalankannya

ginjal selain komplikasi tersebut penyakit DM

dengan motivasi diri sendiri untuk berubah ke

juga

terhadap

prilaku diet yang sehat dan sesuai untuk

penderitanya baik secara fisik, psikologis,

penyakit DM. Sehingga self management

memberikan

efek

negatif

sosial maupun ekonomi (American Diabetes

program terkait prilaku diet menjadi penting

Association [ADA], 2009; Sari, 2008).

untuk diteliti dan diuji keefektifannya dalam
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bentuk setting yang berbeda sehingga perawat
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Populasi penelitian adalah penderita DM yang

dapat menerapkan program ini untuk dapat

berobat dipuskesmas sebanyak 152 orang.

meningkatkan dan mempertahankan prilaku
Sampel diambil dari populasi penderita DM

diet yang direkomendasikan untuk penderita

yang berobat di Puskesmas Darussalam.

DM Peneliti memilih lokasi penelitian di
Kecamatan

Darusalam,

Aceh

Teknik pengambilan sampel adalah purposive

Besar.

sampling, dengan kriteria sampel adalah 1)

Puskesmas Kecamatan Darusalam mempunyai
hubungan

kerja

Keperawatan

sama

dengan

Unsyiah

dalam

klien dengan DM lebih dari 3 bulan, 2)

Fakultas

tinggal bersama keluarga, 3) tidak ada

melakukan

masalah mental, 4) setuju berpartisipasi dalam

pembinaan desa dalam pelaksanaan praktik
keperawatan

komunitas.

penelitian dari awal hingga akhir, dan 5)

Berdasarkan

mampu

observasi pada pengambilan data Puskemas

baik.menggunakan

pada bulan maret 2014 , DM adalah penyakit
dengan

angka

Hipertensi.

kedua

tertinggi

berkomunikasi
rumus

dengan
proportional

sampling.

setelah

Angka kunjungan rata-rata 8-9

Pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal

kasus setiap bulannya. Selain itu peneliti

1 mei sampe 7 juni 2016 sampai dengan 26

melakukan

desa

Juni 2015. Pengolahan data menggunakan

melalui kader, yaitu di desa Lamklat, Lambaro

program SPSS apabila P value  0,05 maka

Sukon,

Ho ditolak dan Ha diterima.

wawancara

Lambitra,

dibeberapa

Lambaro

Angan

dan

mendapatkan data bahwa penderita DM yang
Hasil

ada didesa tersebut tidak melakukan diet
khusus untuk DM, bahkan tidak membatasi

Tabel 1. Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin
Pendidikan dan penghasilan (n = 30)

makan yang dimakan.Prevalesi DM terus
meningkat sepanjang tahun juga terjadi di

Data demografi
Usia
1. 50 – 60 tahun
2. 61 – 70 tahun
3. > 71 tahun
Jenis kelamin
1. Laki-laki
2. Perempuan
Status perkawinan
1. Kawin
2. Duda/Janda
Tingkat pendidikan
1. Tidak sekolah
2. SD
3. SMP
4. SMA
5. Perguruan
tinggi

wilayah kerja puskesmas Darussalam, dilihat
dari data rekap puskesmas.
Metode
penelitian

quasi

eksperimental

dengan

rancangan pre and post test non equivalent
groupdesign.Pengukuran

dengan

menggunakan kuisioner prilaku diet dan
lembar

rencana

aksi

untuk

mengetahui

perubahan prilaku diet.
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(f)

(%)

14
9
7

46.7
30
23.3

7
23

23.3
76.7

23
7

76.7
23.3

8
9
3
8
2

26.7
30
10
26.7
6.6
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Pendapatan
1. < Rp.500.000,2. Rp. 500.000 – Rp.
1.000.000
3. Rp. 1.000.000 –
Rp.2.000.000
4. > Rp.2.000.000
Lama menderita
1. < 1 tahun
2. 1 - 2 tahun
3. 3 – 4 tahun
4. 5 - 10 tahun
5. > 10 tahun
Siapa yang memasak
1. Sendiri
2. Keluarga
Olah raga
1. Tidak pernah
2. ≤ 3 kali/minggu
3. > 3 kali/minggu

17
13

Syarifah, Mudatsir, Endang
20 orang dengan persentase 66.7 %.

56.7
43.3

Tabel 2 hasil penelitian tentang analisa
pengaruh self management antara k elompok
17
6
3
4
4
11

56.7
20
13.3
36.7
23.3
10
0

21
9

70
30

20
7
3

66.7
23.3
66.7

intervensi dan kelompok kontrol
Perilaku diet
Kelompok
Intervensi
Kontrol

Pre test
(mean, ±SD)
41.33 4.105
44.97 4.745

Post test
(mean,±SD)
39.27 3.073
44.53 4.562

p
value
0.01
0.05

menunjukan perbedaan yang signifikan antar
pretest dan post test kelompok intervensi dan
kelompok kontrol

sebelum

dan sesudah

1 Kelompok intervensi

dilakukan self management nilai mean lebih

diperoleh hasil bahwa dari 30 responden

kecil menunjukan perubahan prilaku yang

didapatkan umur responden terbanyak pada

lebih baik, kelompok kontrol ( 44.53< 44.97)

61-70 tahun dengan frekuensi 14 orang

pada kelompok kontrol perubahan sangat kecil

persentase 46.7 %,

sedangkan

Berdasarkan tabel

responden berjenis

pada

kelompok

intervensi

perubahan lebih besar (39.27<41.33) .

kelamin perempuan lebih banyak dengan
frekuensi 23 orang dengan persentase 76,6 %.

tabel 3 Distribusi Frekuensi Prilaku Diet
Penderita DM

Status perkawinan kawin dengan frekuensi 23
orang dengan persentase 76.6 %. Responden
dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 9
orang dengan persentase 30 %. Responden
bekerja lebih banyak 17 orang dengan
persentase

56,7.

Dengan

pendapatan

Evaluasi 1 (Minggu
ke 1)
Evaluasi 2 (Minggu
ke 2)
Evaluasi 3 (Minggu
ke 3)
Total

<

500.000 dengan frekuensi 17 orang dengan
persentase 56,7 %. Lama nya responden

Perubahan Prilaku Diet
Baik
Kurang Baik
f
%
f
%
23
76.7%
7
23.3%
19

63.3%

11

36.7%

8

26.7%

22

73.3%

50

55.5%

40

44.4%

menderita DM terbanyak 1-2 tahun dengan
frekuensi 11 orang dengan persentase 36,7 %.

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil bahwa dari

Responden

makanannya

30 responden pada kelompok intervensi terjadi

orang dengan

perubahan prilaku diet yang diukur selama 3

70%. Responden paling banyak

minggu didapatkan hasil evaluasi perubahan

sendiri

yang

lebih

persentase

memasak

banyak

21

prilaku pada kategori baik

tidak pernah melakukan olah raga sebanyak
90

yaitu evaluasi
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minggu 1 baik pada 23 responden ( 76.6%),
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yang diderita, pendidikan merupakan salah

pada minggu 2 berkategori terjadi perubahan

satu cara untuk meningkatkan pengetahuan

berkategori baik 19 responden ( 63.3%)

seseorang.

namun pada minggu 3 tidak terjadi perubahan

mayoritas bekerja namun dengan penghasilan

prilaku diet sesuai tujuan dan rencana yang

yang rendah rata-rata < Rp 1.000.000 dibawah

ditetapkan 22 responden (73.3%) berkategori

Upah Minimum Propinsi (UMP) sehingga

kurang baik.

makin rendah pendapatan diangkap kurang

Pembahasan

mampu dalam mengatur pola diet yang

1. Pengaruh karakteristis penderita terhadap

ditentukan hal ini sesuai dengan penelitian

prilaku diet penderita DM tipe 2

Latar

belakang

pekerjaan,

sebelumnya oleh Albarran et al (2006) yang

Hasil analisis menunjukan bahwa umur rata-

menyatakan bahwa pendapat yang rendah

rata responden pada kelompok intervensi dan

dianggap penghalang bagi program self

kelompok kontrol pada usia 50-60 tahun,

managent.Mayoritas responden dari kedua

tidak ada perbedaan antar kedua kelompok .

kelompok menderita DM selama 1-2 tahun,

Pada usia diatas 45 tahun beresiko tinggi

lama menderita DM mempengaruhi terhadap

menderita DM tipe 2 (Clark, M.2008).

kedisiplinan

karbohidrat

pasien belum beradaptasi terhadap pola diet

(Javanbakht:

Abolhasini:

penderita

terhadap

peyakit,

Masheyekhi, Baradaran: Noudeh (2012). Jenis

yang dianjurkan.

kelamin mayoritas penderita DM dari kedua

menderita DM maka makin disiplin perilaku

kelompok

ada

dietnya sesuai dengan pendapat Nazir (2009)

perbedaan prevalensi DM antara laki-laki

yang menyatakan bahwa makin lama sesorang

dengan perempuan, namun menurut Dewi

menderita

(2013)

perempuan memiliki faktor resiko

terhadap aturan-aturan dari penyakit yang

lebih besar karena secara fisik wanita

diderita. Mayoritas penderita DM dari kedua

memiliki peluang lebih besar mengalami

kelompok tidak melakukan olah raga dan

peningkatan berat badan, siklus bulanan,

berasumsi bahwa

pasca menopouse yang membuat distribusi

yang dilakukan merupakan suatu kegiatan

lemak lebih mudah terakumulasi akibat proses

olah raga sehingga olah raga teratur

hormonal.

mayoritas

ditentukann seperti berjalan kaki, aerobik

pendidikan penderita DM adalah tingkat SD.

tidak dianggap penting. Namun pendapat

Pendidikan

tersebut keliru, karena menurut Ndhara (

adalah

Tingkat

pasien

perempuan,Tidak

pendidikan

mempengaruhi

dalam

mengelolah penyakit DM sehingga dapat

2014)

membantu dalam mengurangi komplikasi
91

DM

bahwa

Makin lama seseorang

makan

makin

disipilin

pekerjaan rumah tangga

olah

raga

secara

yang

teratur
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sebanyak 3-4 kali seminggu, masing-masing

Syarifah, Mudatsir, Endang
kalori tidak mengetahui. Informasi yang

selama kurang lebih 30 menit.

didapat sebatas tentang penyakit.
Ranah yang kedua yang dinilai adalah sikap

2. Perbedaan prilaku diet penderita DM tipe

2 antara

penderita DM tentang prilaku diet sebagian

kelompok intervensi dan

besar penderita DM bersikap patuh dalam diet,

kelompok kontrol setelah menerima self

menggunakan

management program

menghindari makan yang tidak diperbolehkan

gula

khusus

saat

minum,

Dalam penelitian ini untuk melihat perubahan

dan memakan makanan yang dianjurkan, serta

prilaku diet penderita DM

menggunakan

bersikap mentaati jadwal makanan serta

acuan perubahan pengetahuan, sikap dan

meyakini bahwa program yang dijalankan

tindakan

bermamfaat bagi kesehatan, namun sebagian

serta

praktek

langsung dengan

menggunakan rencana aksi.

besar penderita DM makan makan keluarga

Pada penelitian didapatkan bahwa sebagian

walau bertentangan dengan diet DM dan tidak

besar penderita DM mengetahui tentang

menjalankan diet atau pantang makan saat

penyakit DM seperti tanda dan gejala DM,

pergi kepesta, hal ini sesuai dengan penelitian

penyebab DM, makanan yang

tidak boleh

sebelum nya yang dilakukan oleh primanda (

dikonsumsi seperti gula berlebihan, jeroan, sea

2011). Yang menyatakan penderita DM makan

food, makanan berlemak buah-buahan dengan

makanan yang sama dengan keluarga. Hal itu

kalori tinggi seperti durian, nangka rambutan

dipertegas penelitian aklima ( 2012) bahwa

dan lengkeng dan boleh dikonsumsi seperti

budaya

makanan dengan kadar gula rendah, sayur dan

seseorang. Sebagian besar penderita mampu

buah-buahan. Penderita DM sebagian besar

melakukan pola diet namun tidak pada acara

mengetahui

tertentu seperti pesta, maulid, syukuran dan

tentang

jadwal

makan

dan

sangat

mempengaruhi

pola

diet

tantangan makanan, namun tidak mengetahui

lain lain.

perhitungan jumlah kalori sesuai dengan

Ranah yang ketiga dinilai adalah tindakan,

kebutuhan. Menurut penelitian sebelumnya

pada ranah ini sebagian besar makan makanan

Aklima (2012) menyatakan bahwa penderita

sesuai dengan diet yang dijadwalkan, namun

DM mengetahui

terhadap penyakit yang

dari segi tindakan sebagian besar penderita

diderita, tanda dan gejala serta penyebab.

DM tetap makan makanan yang dikeluarga

Banyak informasi yang didapat di pusat

walau bertentangan dengan diet yang sudah

pelayanan

sekitar,

diatur dan sebagian besar merasa tertekan

namun tentang pola diet dan perhitungan

karena harus menahan selera makan, apalagi

maupun

dilingkungan
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merupakan makan favorite keluarga. Hal ini
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bertujuan manajemen kognitif, pemecahan

sesuai

masalah,

dengan

penelitian

Orpin

(2009)

pengambilan

keputusan

dan

menyatakan bahwa pola diet sehat sulit

mempromosikan perilaku hidup sehat. Dalam

dijalankan bagi penderita, faktor keluarga dan

hal ini penderita DM merubah perilaku Diet

lingkungan sangat mempengaruhi. Makanan

dengan

yang sehat sering dianggap sebagai makanan

dimiliki, karena penderita DM aktif melakukan

yang kurang enak. Pantangan diet merupakan

program dan tidak hanya mengikuti anjuran

beban bagi pederita penyakit tertentu.

tenaga kesehatan, Penderita DM bertanggung

3. Pengaruh

self

management

kemauan

dan

kemampuan

yang

jawab atas program yang dijalankan, karena

program
diet

mereka sendiri yang menentukan tujuan dari

penderita DM tipe 2 sebelum dan sesudah

program tersebut dan menjalankannya sesuai

menerima intervensi

apa

terhadap

perubahan

perilaku

yang

telah

direncanakan.

Karena

penderita DM lah yang mengetahui tentang
Hasil uji statistik menunjukan uji beda dua

dirinya dan situasi yang ada. Hal ini sesuai

mean perilaku DM tipe 2 antara kelompok
intervensi

dengan penelitian sebelumnya (Anderson&

sebelum dan sesudah perlakuan

Funnel, 2005; Bodenheimer et al, 2002;

program self management menunjukan nilai
yang signifikan

delamater) bahwa intervensi self management

berbeda, sedangkan pada

merubah

kelompok kontrol tidak ada perlakuan nilai

Kesimpulan

sesuai

dengan kebutuhan kalori, memilih diet yang

Berdasarkan

sehat untuk penderita DM, mematuhi jadwal
makan

yang

pantangan

ditetapkan

dan

hasil

penelitian

dapat

disimpulkan bahwa Terdapat berbedaan yang

menghidari

signifikan perilaku diet penderita DM pada

makanan yang tidak dianjurkan

kelompok intervensi sebelum dan sesudah

untuk penderita DM.

diberikan program self managent ( p value =

Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi
perubahan perilaku lebih baik

dengan

dengan program tersebut.

yang diharapkan adalah bahwa penderita DM
makanan

sesuai

melakukan program dan bertanggung jawab

tidak signifikan berbeda. Perubahan perilaku

mengkonsumsi

diet

kemampuan diri dan penderita aktif dalam

pretest dan postest menunjukan nilai yang

mampu

perilaku

0.01) yaitu Ada pengaruh self management

setelah

terhadap perilaku diet penderita Diabetes

penderita DM tipe 2 mengikuti program self

mellitus

management ditunjukan dengan nilai mean
(41.33;39.27). Intervensi self management
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