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ABSTRAK 

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula 
darah (hyperglykemia) yang disebabkan oleh berkurangnya sekresi insulin, kerja insulin yang tidak adekuat, atau 
keduanya yang dapat menimbulkan komplikasi pada mata, ginjal, saraf, atau pembuluh darah. Komplikasi yang 
ditimbulkan akibat penyakit DM tersebut dapat dikurangi jika penderita DM lebih peduli untuk melakukan 
perawatan diri (self care) sehingga kadar gula darah dapat terkendali. Teori Orem yaitu self care deficit nursing 
theory (SCDNT) digunakan sebagai panduan untuk pendidikan diabetes dalam meningkatkan perilaku perawatan 
diri diabetes. Menurut Orem’s  dalam SCDNT pasien DM harus memperhatikan kebutuhan perawatan diri 
diantaranya pengaturan makan, olahraga, penggunaan obat diabetes, pemantauan kadar gula darah, perawatan 
kaki dan pemeriksaan rutin ke tempat pelayanan kesehatan. Keberhasilan perawatan diri untuk terkendalinya  
kadar gula darah erat kaitannya dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan 
metode kelompok dan diskusi dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan juga mengontrol gula darah 
pasien dan dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka. 

 
 
 

ABSTRACT 
Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by elevated blood sugar levels 

(hyperglykemia) caused by reduced insulin secretion, insulin is inadequate, or both that can cause 
complications in the eyes, kidneys, nerves, or blood vessels. Complications arising from diabetes disease can be 
reduced if people with diabetes are more concerned to perform self-care so that blood sugar levels can be 
controlled. Orem theory that self care deficit nursing theory (SCDNT) is used as a guide to education in 
improving diabetes self care behaviors. Self-care patients with diabetes in SCDNT need diet, exercise, use of 
diabetes medications, blood glucose monitoring, foot care and regular inspection to the health service. The 
success of self-care for uncontrolled blood sugar levels closely related to health education. Education program 
with group method is more effective in improving the knowledge and control of the patient's blood sugar and 
can improve their health status. 
 

 
PENDAHULUAN 

Artikel ini merupakan literature review dari 
beberapa hasil penelitian, yang membahas 
mengenai pengaruh program edukasi dengan 
metode kelompok terhadap perilaku perawatan diri 
pasien diabetes melitus tipe 2. Penulis melakukan 
pencarian hasil penelitian melalui beberapa jurnal 
yaitu: PubMed, American Diabetes Association 
Journals, Proquest, Ebsco Host. Dari hasil 
pencarian diperoleh 30 hasil penelitian yang 
berkaitan dengan pengaruh program edukasi 
terhadap perilaku perawatan diri pasien diabetes 
melitus tipe 2. Hasil penelitian dibatasi pada 
penelitian yang membahas tentang pengaruh 
program edukasi secara kelompok terhadap 
perilaku perawatan diri diabetes melitus tipe 2. 
Analisis konten dilakukan dengan membandingkan 
kesamaan tujuan dan variabel penelitian kemudian 
dilakukan riview terhadap semua hasil penelitian 
pada artikel yang dipilih. 

 

GAMBARAN UMUM DIABETES MELITUS 
(DM) 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit 
kronis yang ditandai oleh ketidakmampuan tubuh 
untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak 
dan protein sehingga menyebabkan hiperglikemia 
(peningkatan kadar gula darah) (Black & Hawks, 
2009). Klasifikasi Diabetes Melitus menurut ADA 
(2012), PERKENI (2011), Gustaviani (2007), dan 
Smeltzer et al (2008) adalah DM tipe 1 (Insulin 
Dependent Diabetes Melitus/IDDM), DM tipe 2 
(Non Insulin Dependent Diabetes Melitus/NIDDM, 
DM tipe lain, dan DM gestasional. Seseorang 
dikatakan menderita penyakit DM bila memenuhi 
kriteria diagnostik HbA1C ≥ 6,5 %, kadar gula 
darah puasa (GDP) ≥ 126 mg/dl, terdapat trias 
klasik Diabetes Melitus (poliuri, polidipsi dan 
penurunan BB dan kadar gula darah acak (GDA) ≥ 
200 mg/dl, kadar gula darah 2 jam post pandrial 
(PP) ≥ 200 mg/dl.  

Faktor resiko terjadinya penyakit DM 
menurut penelitian yang dilakukan Tahitan (2008) 



bahwa penyakit DM menyatakan perbandingan 
keluarga yang mempunyai riwayat DM dengan 
keluarga sehat yang tidak memiliki riwayat DM 
adalah 8,33 % dan 1,96 %. Sedangkan usia 
menurut penelitian yang dilakukan Martha et al 
(2012) menyatakan bahwa penyakit DM banyak 
terkena pada usia ≥ 40 tahun. Penelitian lain 
menyatakan bahwa wanita lebih banyak menderita 
DM dibandingkan pria dengan rentang usia 50-60 
tahun (Award et al, 2011). Faktor obesitas, aktifitas 
fisik, stress, dan kadar kolesterol juga merupakan 
faktor resiko terjadinya penyakit DM (Trisnawati et 
al, 2013 & Manik et al, 2012).  

Upaya yang dapat dilakukan penderita 
Diabetes untuk menormalkan kadar gula darah 
adalah dengan melakukan aktifitas manajemen 
DM. Terdapat lima pilar pengelolaan DM tipe 2 
menurut Smeltzer & Bare (2009) yaitu pengaturan 
pola makan (diet), latihan fisik (olahraga), 
monitoring gula darah, obat untuk mencegah 
hipoglikemik dan penyuluhan/edukasi. Komplikasi 
dari penyakit DM tipe 2 yaitu komplikasi akut 
diantaranya (hipoglikemi), Ketoasidosis Diabetik 
(KAD), Koma Hiperglikemik Hiperosmolar Non 
Ketotik (HHNK) dan komplikasi kronis 
diantaranya retinopati diabetik, nefropati diabetik, 
neuropati diabetik. Selain itu, komplikasi secara 
psikologis juga dapat terjadi yaitu depresi 
(Sholichah et al, 2009). 
 
PERAWATAN DIRI DIABETES MELITUS 
(DM) 

Perawatan diri (self care) merupakan suatu 
tindakan individu yang terencana dalam rangka 
mengendalikan penyakitnya untuk 
mempertahankan dan meningkatkan status 
kesehatan dan kesejahteraannya (Orem, 2001). 
Perilaku perawatan diri yang baik dapat diadaptasi 
melalui bantuan dan petunjuk dari tenaga kesehatan 
profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan 
melakukan perawatan diri yang dilakukan dan 
dikembangkan oleh seseorang dengan 
menggabungkan keterampilan perawatan diri dan 
keterampilan dalam proses pengambilan keputusan 
yang berhubungan dengan kesehatannya. 

Kemampuan seseorang dalam melakukan 
perawatan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor 
pengkondisian perawatan diri (basic conditional 
factor) yang terdiri dari faktor usia, jenis kelamin, 
status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem 
perawatan kesehatan, kebiasaan keluarga, pola 
hidup, faktor lingkungan dan keadaan ekonomi. 
Kemampuan untuk melakukan perawatan diri 
berjalan melalui proses belajar dengan pemberian 
pengetahuan dan latihan (Orem, 2001). 

Orem (2001) mengidentifikasi bahwa 
pendidikan kesehatan merupakan salah satu faktor 
dasar yang dapat mengkondisikan seseorang untuk 
dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang berhubungan dengan perawatan diri. 
Perawatan diri diabetes merupakan program atau 
tindakan yang harus dijalankan sepanjang 
kehidupan klien dan menjadi tanggungjawab penuh 
bagi setiap klien diabetes (Bai et al, 2009). Menurut 
Sousa & Zauszniewski (2005) mendefinisikan 
perawatan diri diabetes merupakan kemampuan 
seseorang dalam melakukan perawatan diri dan 
melakukan tindakan perawatan diri diabetes untuk 
meningkatkan pengontrolan gula darah. Menurut 
Sigurdardotir (2005) perawatan diri diabetes adalah 
tindakan yang dilakukan seseorang untuk 
mengontrol diabetes dengan melakukan pengobatan 
dan pencegahan komplikasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Gao. J et 
al (2013) mengungkapkan bahwa pasien DM yang 
melakukan perawatan diri Diabetes secara langsung 
dapat mengendalikan kadar gula darahnya, dengan 
melakukan perubahan gaya hidup sesuai dengan 
pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasien 
DM berhubungan dengan perawatan diri diabetes. 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Glasgow et al 
1992 mengungkapkan bahwa selama pendidikan 
maupun sesudah dilakukan pendidikan kesehatan 
terjadi proses perubahan gaya hidup penderita DM 
diantaranya berhubungan dengan pengaturan 
makan, olahraga, pengobatan dan hubungan atau 
interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien 
sehingga hasil akhirnya dapat memengaruhi efek 
psikologis dan kualitas hidup pasien. 
 
PROGRAM EDUKASI DM 

Program edukasi pasien DM merupakan 
proses pendidikan kesehatan yang dilakukan secara 
terus menerus untuk mendapatkan pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan yang diperlukan untuk 
perawatan mandiri diabetes (Funnell et al, 2011). 
Program edukasi DM ini merupakan dasar untuk 
melakukan perawatan pasien Diabetes. Proses ini 
menggabungkan kebutuhan, tujuan, dan 
pengalaman hidup orang dengan DM, dan dituntun 
oleh panduan standar berdasarkan berbagai 
penelitian. Tujuan  dari program edukasi DM 
adalah untuk mendukung informasi pengambilan 
keputusan, perilaku perawatan diri, pemecahan 
masalah dan kolaborasi aktif dengan tim kesehatan 
dan untuk meningkatkan hasil klinis, status 
kesehatan, dan kualitas kehidupan (Funnell et al, 
2011). 

Penelitian yang dilakukan Karukurt et al 
2012 yang bertujuan untuk melihat pengaruh 
pendidikan diabetes terhadap perawatan diri DM 
yang dilakukan selama 3 bulan dengan jumlah 
sampel 100 orang menyatakan bahwa terdapat efek 
positif terhadap aktivitas perawatan diri pasien 
setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Perawatan 
diri diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan 
mewujudkan kesejahteraan. Pasien harus dapat 
memahami penyakitnya dan mengetahui 
pengelolaan penyakitnya sehingga dapat merawat 



diri mereka. Proses pemahaman pasien DM ini 
terjadi melalui pendidikan kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan Rosmawati et al 
(2013) menggunakan desain quasi eksperimen 
dengan 7 minggu program supportive-
developmental nursing, dihasilkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 
pendidikan kesehatan. Program ini berguna untuk 
meningkatkan perawatan diri pasien DM. Selain 
itu, penelitian yang dilakukan Narsi et al (2004) 
dengan metoda komparatif untuk membandingkan 
sebelum dan sesudah program edukasi dengan 
jumlah sampel 43 pasien selama 4 bulan 
didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan berhubungan dengan kognitif, emosi & 
motivasi berhubungan dengan perawatan diri 
sebelum dan setelah dilakukan pendidikan 
kesehatan. Program edukasi telah meningkatkan 
kognitif, emosi, dan motivasi sehingga 
berkontribusi lebih baik dalam melakukan 
perawatan diri. 

Program edukasi diabetes dapat mencegah 
komplikasi jangka panjang dengan melaksanakan 
gaya hidup sehat, program ini sangat efektif 
dibandingkan intervensi yang lain( Norris et al 
(2012), Gary et al (2003), Salber et al (2008). 
 
PROSES KELOMPOK DALAM PROGRAM 
EDUKASI DM 

Kelompok adalah sebuah pertemuan 
beberapa orang yang memiliki kepentingan yang 
sama (Mensing dan Norris, 2009). Ukuran 
kelompok bergantung pada kepentingan 
pembelajaran, topik, dan metode pembelajaran, 
anggota kelompok yang efektif antara 5-8 orang. 
Kelompok dapat digunakan sebagai sarana untuk 
belajar bersama. 

Proses kelompok merupakan salah satu 
strategi intervensi keperawatan yang dilakukan 
bersama-sama dengan masyarakat melalui 
pembentukan suatu kelompok. Beberapa kelompok 
di masyarakat dikembangkan sesuai dengan 
inisiatif dan kebutuhan masyarakat setempat. 
Kegiatan pada kelompok ini disesuaikan dengan 
kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pada 
kelompok tersebut. 

Program edukasi dengan metode 
kelompok memiliki beberapa kelebihan bila 
dibandingkan dengan pendekatan secara individu, 
kelebihan tersebut diantaranya pendidikan lebih 
aktif, interaksi lebih dinamis, terciptanya sosial 
model, dan pembelajaran berorientasi pada masalah 
(Mensing dan Noris, 2009). 

Efektivitas pendidikan kesehatan yang 
dilakukan di area klinis menemukan bahwa 
terdapatnya dukungan emosional, pengembangan 
adaptasi dan keterampilan serta pengurangan 
gejala. Program pendidikan kesehatan dengan 
menggunakan kelompok menyebabkan 
peningkatan status fisik maupun psikososial. 

Adanya kelompok tertentu diperlukan untuk 
pengembangan strategi untuk perbaikan kesehatan 
jangka panjang.  
Sejumlah studi telah meneliti efektifitas pendidikan 
kelompok. Intervensi pada pendidikan kelompok 
berfokus pada penyelesaian masalah dan majemen 
diri, terdapat banyak ide yang muncul serta sharing 
pengalaman, berlatih keterampilan berkomunikasi 
dan memberikan dukungan sosial. Bila 
dibandingkan dengan pendidikan secara individu, 
pendidikan secara kelompok memberikan dampak 
yang lebih baik dalam kapasitas psikososial. 

Program pendidikan kesehatan DM belum 
banyak dikembangkan di wilayah komunitas. 
Padahal pasien DM banyak berada di lingkungan 
komunitas. Program yang ada di Indonesia adalah 
dengan memberikan pendidikan khusus pada 
diabetes educator yang terdiri dari dokter, perawat, 
ahli gizi, atau pekerja sosial dengan setting klinik 
endokrinologis. Tugas dari diabetes educator 
adalah sebagai perpanjangan tangan dokter 
endokrinologis dalam memberikan pendidikan 
kesehatan kepada penderita DM (Suyono, 2009). 

Systematic review yang dilakukan oleh 
Norris et al (2001) menemukan bahwa adanya 
dampak yang berbeda antara pendidikan yang 
dilakukan secara kelompok dan secara individu 
terutama yang terkait dengan pengontrolan diet dan 
aktifitas fisik dinilai lebih baik pada pendekatan 
kelompok. Penelitian lain yang dilakukan Deakin et 
al (2005), Shrader et al (2013), Wulp et al (2012), 
Liu et al (2013), Heilsler et al (2009) menemukan 
bahwa program edukasi pada pasein diabetes yang 
dilakukan secara kelompok efektif dalam 
pengontrolan  kadar gula darah, hemoglobin A1C, 
tekanan darah sistolik, berat badan, pengobatan, 
dan pengetahuan tentang diabetes. Adapun studi 
lain yang dilakukan Erskine et al (2002) yang 
membandingkan pendidikan secara individu dan 
kelompok, menemukan bahwa pasien dalam 
kelompok lebih tinggi tingkat kepuasannya 
daripada pasien yang dilakukan pendidikan secra 
individu. 

Penelitian berbeda dilakukan oleh 
Campbell et al (2006) yang membandingkan 
program pendidikan secara kelompok dan 
pendidikan secara individu yang dilakukan dalam 
12 sesi yang dikaitkan dengan A1C dan BMI, yang 
hasilnya tidak signifikan berbeda antara pendekatan 
secara kelompok dan pendekatan secara individu.  

Rickheim et al (2002) meneliti pengaruh 
program edukasi yang disampaikan secara individu 
dan berbasis kelompok, dengan sampel 170 pasien 
Diabetes Melitus tipe 2. Kedua kelompok 
diintervensi selama  empat sesi. Pendidikan 
tersebut diberikan sesuai dengan kurikulum standar 
pada kedua kondisi. Intervensi yang diberikan  
berkaitan dengan pendidikan, sikap, kualitas hidup 
dan penyesuaian psikososial. Secara keseluruhan, 
pendidikan yang dilakukan secara kelompok dan 



individu efektif meningkatkan perawatan mandiri 
pasien Diabetes, dengan pendekatan secara 
kelompok lebih unggul dalam meningkatkan 
kontrol glikemik dibandingkan dengan pendekatan 
secara individu. 

Semua studi yang membandingkan 
pemberian program edukasi secara individu dan 
secara kelompok, menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang jelas dalam hasil penelitian. 
Namun, beberapa data mendukung hipotesis bahwa 
program eduasi yang dilakukan dengan kelompok 
biayanya lebih murah, kepuasan pasien lebih besar, 
dan sedikit lebih efektif untuk perubahan perilaku 
dan gaya hidup seperti diet dan aktivitas fisik. 

 
KESIMPULAN 

Dari beberapa review penelitian mengenai 
pengaruh program edukasi dengan metode 
kelompok terhadap perawatan diri diabetes tipe 2 
didapatkan bahwa program edukasi ini merupakan 
strategi dalam perawatan diri pada pasien DM yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan perawatan 
diri pasien sehingga pasien dapat mengontrol gula 
darahnya. Selama dilakukan pendidikan dan setelah 
pendidikan terjadi proses adopsi perilaku 
diantaranya kebiasaan makan, olahraga, 
pemantauan gula darah, perawatan kaki, meminum 
obat, dan kontrol ke tempat pelayanan kesehatan. 
Dengan perilaku yang mendukung perawatan diri 
tersebut komplikasi dari penyakit DM dapat 
dihindari dan meningkatkan kesehatan pasien DM. 
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