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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan dari PERKENI menunjukkan data bahwa pada tahun 2010 

diperkirakan ada sekitar 59 juta orang yang menderita DM di dunia dan pada tahun 

2030 diperkirakan akan meningkat 2,5 kali lipat sehingga mencapai 145 juta 

penderita (PERKENI, 2006). Penyakit Diabetes Mellitus ini merupakan masalah 

yang serius bagi masyarakat di Indonesia khususnya di daerah perkotaan dan 

merupakan salah satu penyakit kronis dengan angka kejadian yang tinggi di 

Indonesia. Menurut hasil Riskesdas tahun 2007, diabetes melitus merupakan 

penyakit penyebab kematian nomor 6 di Indonesia. 

“lifelong disease” merupakan salah satu sebutan bagi penyakit Diabetes 

Melitus dikarenakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan selama rentang 

hidup penderitanya. Suatu program penatalaksanaan diabetes secara mandiri bagi 

para diabetisi diperlukan untuk megurangi resio tersebut. Program tersebut 

berlandaskan pada pengaturan pola makan, aktifitas sehari-hari dan olahraga, 

pengobatan yang teratur serta menghindari stress. Sasaran program ini adalah para 

diabetisi yang berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Sutandi, 2012).  

WHO (2004) menyatakan bahwa peran serta masyarakat terutama keluarga 

sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dari penyakit DM. Salah satu 

rekomendasi WHO untuk menangani pasien DM adalah dengan menyusun strategi 

yang efektif, terintegrasi, berbasis masyarakat melalui kerjasama lintas program dan 

lintas sektor termasuk swasta. Pencegahan dini menjadi salah satu metode 

pengendalian DM yang lebih efektif melalui upaya perawatan mandiri pasien di 

keluarga (Home halth care) dengan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan 

upaya kuratif dan rehabilitatif.  
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Program yang dapat mendorong pasien menggunakan sumber daya yang ada 

untuk mengelola gejala yang dialaminya terutama pada pasien dengan penyakit 

kronis seperti diabetes mellitus sangat diperlukan. Salah satu program itu adalah self-

management. Program self-management memfasilitasi pasien dalam aktivitas 

pencegahan dan pengobatan dan perlu adanya kerjasama dengan tenaga kesehatan 

yang lain. Salah satu usaha pencegahan adalah dengan pendidikan kesehatan yang 

mendorong kemandirian pasien sehingga mampu mengelola kesehatannya secara 

mandiri (Warsi et al,2004). Diabetes Self-Management Education (DSME) 

merupakan proses pendidikan kesehatan bagi individu atau keluarga dalam 

mengelola penyakit diabetes yang telah dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh 

Joslin Diabetes Center (Bartlett, 1986). DSME menggunakan metode pedoman, 

konseling, dan intervensi perilaku untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

diabetes dan meningkatkan ketrampilan individu dan keluarga dalam mengelola 

penyakit DM (Jack et al., 2004). 

 

1.2. Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keluarga dalam 

melaksanakan perawatan mandiri pada anggota keluarga yang menderita Diabetes 

Mellitus dan meningkatkan self care behavior pada pasien Diabetes Mellitus. 

 

1.3. Sasaran 

1. Kader kesehatan 

2. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita Diabetes 

Mellitus 

3. Warga masyarakat yang menderita Diabetes Mellitus 
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1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

1. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat melalui penggalian 

kemampuan, kompetensi, daya pikir dan kreatifitas dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut (empowerment). 

2. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

kesehatan khususnya pada penyakit tidak menular: diabetes mellitus.  

3. Membangun semangat gotong royong dalam pembangunan kesehatan 

khususnya pada penyakit tidak menular: diabetes mellitus. 

4. Bekerja bersama dengan kader kesehatan dan masyarakat  

5. Menggalang kemitraan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan 

masyarakat (Puskesmas) 

 

1.5. Konsep KP-DSME  

Upaya pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1575 tahun 2005 dalam rangka pengendalian penyakit DM yaitu melalui 

pembentukan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Direktorat ini 

memiliki tugas inti untuk memandirikan masyarakat agar hidup sehat melalui 

pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya penyakit DM. Upaya 

preventif dan promotif menjadi upaya prioritas dalam program pengendalian 

penyakit Diabetes Melitus, tanpa mengabaikan upaya kuratif. Upaya pengendalian 

penyakit DM ini dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh antara Pemerintah, 

masyarakat dan swasta termasuk perguruan tinggi dan profesi.  

Keterlibatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat, perguruan tinggi dan 

profesi kesehatan dalam pengendalian diabetes mellitus menjadi salah satu program 

utama dalam menentukan keberhasilan penanganan diabetes mellitus. Peran serta 

masyarakat khususnya kader kesehatan atau kader PKK yang telah mendapatkan 

pelatihan dari profesi tenaga kesehatan dan mendapatkan pendampingan dari 

perguruan tinggi akan membantu mengajarkan perawatan mandiri pada penderita 

diabetes mellitus. Para kader kesehatan ini akan berkontribusi dalam pengendalian 
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faktor risiko, penurunan angka kesakitan berulang, komplikasi dan kematian yang 

disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. 

Kelompok kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan dan 

pendampingan tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan mandiri pada 

keluarga penderita diabetes mellitus ini disebut dengan Kelompok Pendamping 

Diabetes Self Management Education berbasis Keluarga (KP-DSME 

KELUARGA). KP-DSME Keluarga ini dibentuk berdasarkan pada program 

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

pendidikan kesehatan bagi individu atau keluarga dalam mengelola penyakit 

diabetes yang telah dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Joslin Diabetes Center 

(Bartlett, 1986).  

DSME dilaksanakan dengan menerapkan strategi konseling dan intervensi 

perilaku individu dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan 

ketrampilan dalam mengelola penyakit DM (Jack et al., 2004). Pendekatan 

pendidikan kesehatan dengan metode DSME telah berkembang dengan mendorong 

partisipasi dan kerjasama diabetisi dan keluarganya (Funnell et al., 1991; Glasgow 

& Anderson, 1999). Secara garis besar, konsep DSME ini merupakan salah satu 

konsep yang dapat diaplikasikan dalam memberikan pemahaman yang baik dan 

benar tentang perawatan mandiri pasien di keluarga. 

Tujuan dari kegiatan Kelompok Pendamping Diabetes Self Management 

Education berbasis keluarga adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan keluarga penderita diabetes mellitus dalam melaksanakan 

perawatan mandiri pada anggota keluarganya yang menderita DM. Selain itu KP-

DSME berbasis keluarga juga mampu meningkatkan self care behavior pada pasien 

DM sehingga status kesehatan dan kualitas hidup masyarakat khususnya pada 

penderita DM meningkat. 

Anggota dari Tim KP-DSME ini terdiri dari kader-kader PKK khususnya 

POKJA 4 yang bergerak dalam bidang pengelolaan program kesehatan, kelestarian 

lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Tugas dari kelompok KP-DSME ini 
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adalah memberikan pendampingan dalam perawatan mandiri keluarga yang hidup 

bersama penderita diabetes mellitus. Proses pendampingan yang dilakukan oleh 

kader kesehatan ke anggota keluarga dilaksanakan melalui kunjungan rumah tiap 

bulan sekali untuk mengajarkan perawatan mandiri pasien DM serta melakukan 

kontrol secara langsung terhadap kesehatan pasien DM. Hasil proses kontrol tersebut 

diantaranya adalah terkontrolnya kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, index 

massa tubuh, ketaatan minum obat, pencegahan luka, serta kemampuan manajemen 

stres penderita DM. Setiap satu orang kader kesehatan akan mengelola 1-3 keluarga 

diabetisi. Program-program dalam kegiatan KP-DSME dilaksanakan untuk 

mempersiapkan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita DM. 

Keluarga juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan motivasi, support 

system dan perawatan pada anggota keluarganya yang menderita DM. 

Program KP-DSME berbasis keluarga ini terdiri dari perencanaan pola 

makan dan diet yang tepat, cara memonitor kadar gula darah secara berkala, cara 

olahraga dan latihan yang tepat pada penderita DM, cara mengurangi resiko seperti 

luka DM yang sukar sembuh, managemen stres, pengobatan yang teratur, 

penyampaian materi pelatihan tentang masalah pasien DM, senam DM, dan cara 

mengurangi resiko seperti luka DM yang sukar sembuh. Seluruh kegiatan ini 

dilakukan dengan metode pelatihan, role play, pemberian pendidikan kesehatan, dan 

penyuluhan. Program-program KP-DSME berbasis keluarga ini mampu menyiapkan 

anggota keluarga untuk memberikan perawatan mandiri penderita DM agar patuh 

dan mampu dalam mempertahankan kesehatannya. 

Fatehi, et al (2010) Kepatuhan pasien Diabetes Mellitus terhadap program 

pengobatan terutama pasien yang berada di rumah sangat penting. Hal ini karena 

dengan pengendalian kadar glukosa darah yang baik akan mencegah timbulnya 

komplikasi. Penderita yang mampu secara optimal dalam melakukan perawatan 

dirinya sendiri akan mampu meminimalisir berbagai masalah yang akan muncul 

seperti luka gangren, penurunan penglihatan dan neuropati. Pengendalian Diabetes 
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juga sangatlah penting dilaksanakan sedini mungkin, untuk menghindari biaya 

pengobatan yang sangat mahal dan gangguan fungsi pada keluarga.  

Perawatan pada pasien dengan diabetes mellitus dan komplikasinya 

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat 

menimbulkan beban pada pasien dan keluarga. Adanya perubahan perilaku untuk 

melakukan perawatan mandiri, keluarga dan pasien mempunyai kemampuan untuk 

mengelola kesehatannya sendiri, sehingga diharapkan angka harapan hidup dan 

produktifitas penderita DM tetap tinggi. Oleh karena itu, pemahaman diabetes harus 

dilakukan secara menyeluruh, baik faktor risikonya, diagnosanya, penanganannya 

maupun komplikasinya.  

Program Self-management berbasis keluarga melalui KP-DSME dapat 

mendorong pasien menggunakan sumber daya yang ada untuk mengelola gejala 

penyakit yang dialaminya. Self-management memfasilitasi pasien dalam aktivitas 

pencegahan dan pengobatan. meskipun tetap membutuhkan kerjasama dengan 

tenaga kesehatan yang lain. Salah satu usaha pencegahan adalah dengan pendidikan 

kesehatan yang mendorong kemandirian pasien sehingga mampu mengelola 

kesehatannya secara mandiri (Warsi et al, 2004).  

Kader kesehatan yang berperan sebagai salah satu sumber tenaga kesehatan 

masyarakat, memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kemampuan kepada 

keluarga dan pasien dalam melakukan penanganan secara mandiri. Pemberian 

pemahaman yang benar serta melibatkan keluarga dan pasien dalam berpartisipasi 

untuk dapat melakukan perawatan diri secara mandiri (self-care), berbagai 

komplikasi yang mungkin akan muncul dapat dikendalikan serta pasien memiliki 

derajat kesehatan yang optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 50–80% 

diabetisi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang kurang dalam mengelola 

penyakitnya (Norris, Engelgau, & Narayan, 2001; Palestin, Ermawan, & 

Donsu,2005).  

Menurut Badruddin, et al (2002), diabetisi yang diberikan pendidikan dan 

pedoman dalam perawatan diri akan meningkatkan pola hidupnya dalam mengontrol 
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gula darah dengan baik. Selan itu, pendidikan kesehatan yang diberikan akan lebih 

efektif bila petugas kesehatan mengenal tingkat pengetahuan, sikap dan kebiasaan 

sehari-hari pasien dan keluarganya. Pendidikan kesehatan yang sesuai kebutuhan 

pasien dan keluarga, secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan 

kemampuan perawatan secara mandiri sehingga produktifitas pasien dan 

keluarganya dapat meningkat juga.  

 

1.6. Indikator Keberhasilan KP-DSME  

1. Kader kesehatan memahami, mempunyai pola fikir dan mempunyai 

komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya keluarga 

diabetisi  

2. Kader kesehatan mampu dan terampil  dalam mendampingi keluarga 

diabetisi untuk menangani masalah kesehatan para diabetisi 

3. Kader kesehatan terampil dalam mengenali masalah DM 

4. Kader kesehatan terampil dalam merencanaan pola makan dan diet yang 

tepat, cara memonitoring kadar gula darah secara berkala, cara olahraga dan 

latihan yang tepat pada penderita DM atau senam DM, cara mengurangi 

resiko seperti luka DM yang sukar sembuh, cara managemen stres 

5. Kader kesehatan memiliki satu tempat sebagai posko untuk berdiskusi dan 

menangani masalah-masalah DM 

6. Meningkatnya pelayanan pelayanan masyarakat khususnya dalam 

pendampingan pasien DM. 

7. Kader kesehatan terampil dalam melakukan pendampingan pada pasien DM 

dan melaporkan hasilnya pada Puskesmas 

8. Mengetahui hasil perkembangan kemampuan dan ketrampilan kader 

kesehatan dalam pendampingan pasien DM. 
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1.7. Tahapan Kegiatan Kader 

Tabel 1.1. Tahapan Kegiatan Kader 

No Tahapan Kegiatan Kader Respon Kader 
1 Sosialisasi Menerima sosialisasi 

mengenai program KP-
DSME dan alur serta 
tahapan program KP-
DSME.  
 

Mendengarkan sosialaisasi 
dan bertanya jika ada yang 
tidak dipahami 

2 
 

 
 

 
 

Peningkatan 
Kompetensi 
 

 
 

 

Memberikan curah 
pendapat mengenai cara 
perawatan mandiri pasien 
DM kepada pasien dan 
keluarga, pemahaman pada 
mitra tentang bagaimana 
perencanaan pola makan 
dan diet yang tepat, 
pemahaman tentang cara 
memonitoring kadar gula 
darah dan kolesterol secara 
berkala, cara olahraga dan 
latihan yang tepat pada 
penderita DM, cara 
mengurangi resiko seperti 
luka DM yang sukar 
sembuh, managemen 
stress, dan pengobatan 
yang teratur 
 

Mendengarkan dan mampu 
mempraktikkan cara 
perawatan mandiri pasien DM 
kepada pasien dan keluarga, 
perencanaan pola makan dan 
diet yang tepat, cara 
memonitoring kadar gula 
darah dan kolesterol secara 
berkala, cara olahraga dan 
latihan yang tepat pada 
penderita DM, cara 
mengurangi resiko seperti 
luka DM yang sukar sembuh, 
managemen stress, dan 
pengobatan yang teratur 

 

  Menerima materi pelatihan 
tentang masalah pasien 
dengan DM 
 

Kader kesehatan mampu 
menjelaskan masalah DM 

Me-role play-kan cara 
perencanaan pola makan 
dan diet yang tepat, cara 
memonitoring kadar gula 
darah secara berkala, cara 
olahraga dan latihan yang 
tepat pada penderita DM 
atau senam DM, cara 
mengurangi resiko seperti 

Kader kesehatan maampu  me 
role playkan dalam 
merencanaan pola makan dan 
diet yang tepat, cara 
memonitoring kadar gula 
darah secara berkala, cara 
olahraga dan latihan yang 
tepat pada penderita DM atau 
senam DM, cara mengurangi 
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luka DM yang sukar 
sembuh, cara managemen 
stres 

resiko seperti luka DM yang 
sukar sembuh, cara 
managemen stres 

Memfasilitasi pembuatan 
rumah DM 

Kader kesehatan menyetujui 
dan menyediakan satu tempat 
sebagai posko untuk 
berdiskusi dan menangani 
masalah-masalah DM 
 

3 Pelaksanaan 
Kegiatan 

Menjalin kerjasama 
dengan pusat pelayanan 
kesehatan terdekat dengan 
masyarakat (Puskesmas) 
 

Puskesmas berperan aktiv 
dalam membina kaader 
kesehatan 

Melakukan pendampingan 
pada kader dalam 
melakukan perencanaan 
pola makan dan diet yang 
tepat, cara memonitoring 
kadar gula darah secara 
berkala, cara olahraga dan 
latihan yang tepat pada 
penderita DM atau senam 
DM, cara mengurangi 
resiko seperti luka DM 
yang sukar sembuh, cara 
managemen stres 

Kader kesehatan terampil 
dalam melakukan 
pendampingan pada pasien 
DM dan melaporkan hasilnya 
pada Puskesmas 

 

4 Monitoring 
dan 
Evaluasi 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap 
pendampingan pasien DM 
yang dilakukan oleh kader 
kesehatan  

Kader kesehatan 
melaksanakan pendampingan 
pada pasien DM secara 
dinamis. 
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Tujuan pembentukan Kelompok 

Pendamping Diabetes Self 

Management Education (KP-DSME) 

berbasis keluarga adalah 

meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan 

keluarga dalam melaksanakan 

perawatan mandiri pada anggota 

keluarga yang menderita Diabetes 

Mellitus dan meningkatkan self care 

behavior pada pasien Diabetes 

Mellitus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELATIHAN KADER KESEHATAN KELOMPOK PENDAMPING DIABETES ... || 11 
 

BAB II  

MATERI KP-DSME 
 

 

2.1. Konsep Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit yang menyebabkan kemampuan 

tubuh untuk memproduksi atau merespons hormon insulin terganggu, sehingga 

mengakibatkan metabolisme karbohidrat tidak normal serta kadar glukosa dalam 

darah dan urin mengalami peningkatan (Rhee, 2007). Diabetes mellitus ditandai 

dengan adanya menurunnya sekresi insulin. Gejala yang ditimbulkan dan dikeluhkan 

oleh penderita diabetes mellitus yaitu poliuria, polidipsia, polifagia, kesemutan dan 

penurunan berat badan (Buraerah, 2010). 

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2016) mengklasifikasikan 

diabetes mellitus sebagai berikut: 

1) Diabetes mellitus tipe 1 atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) 

merupakan penyakit diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel-β dan 

biasanya dapat menyebabkan kekurangan hormon insulin 

2) Diabetes mellitus tipe 2 atau Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM) ialah penyakit yang disebabkan kerusakan sel sekretorik insulin 

yang progesif pada resistensi insulin 

3) Diabetes mellitus gestasional (GDM) adalah diabetes yang didiagnosa pada 

trimester kedua atau ketiga kehamilan 

4) Tipe spesifik lain diabetes disebabkan karena penyebab lain seperti diabetes 

neonatal dan maturity-onset diabetes of the young (MODY), penyakit 

pancreas seperti kistik fibrosis dan diabetes mellitus yang diinduksi obat 

atau bahan kimia seperti pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi 

organ 
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Tanda dan gejala yang dialami pada penderita diabetes melitus menurut 

ADA, 2016: 

1) Sering buang air kecil (poliuri). Glukosa darah yang tinggi akan dikeluarkan 

melalui ginjal dan selalu disertai dengan air karena sifat dari glukosa sendiri 

yaitu menyerap cairan. 

2) Haus dan banyak minum (polidipsi). Banyaknya urin yang dikeluarkan oleh 

tubuh menyebabkan cairan didalam tubuh menjadi berkurang dan lebih 

mudah haus, sehingga kebutuhan air minum meningkat. 

3) Banyak makan (polifagi). Pada penderita diabetes sel tidak mendapatkan 

suplai glukosa, sehingga tubuh merangsang sinyal ke otak agar rasa lapar. 

4) Fatigue/ lelah muncul karena tidak ada energi yang dihasilkan didalam 

metabolisme sel. Kadar glukosa didalam darah tidak masuk ke dalam sel 

karena menurunnya fungsi insulin pada penderita diabetes melitus. 

5) Pandangan kabur, kurangnya suplai darah yang membawa nutrisi ke mata 

berkurang. 

 

2.2. Perencanaan Pola Makan dan Diet yang Tepat 

Tjokpropawiro (2006) Diet diabetes mellitus adalah pengaturan makanan 

yang diberikan kepada penderita DM dengan pemberian diet tepat berdasarkan 

jumlah energi yang dibutuhkan tubuh, tepat jadwal antara interval waktu makan 

utama dan makan selingan, serta tepat jenis makanan yaitu dengan menghindari 

makanan yang tinggi kalori. Perkeni (2006) Prinsip diet bagi penderita DM adalah 

energi disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor koreksi umur, jenis kelamin, dan 

berat badan, kebutuhan protein normal 10-20%, kebutuhan lemak sedang 20-25%, 

kebutuhan karbohidrat 45-65%, kebutuhan natrium 2 gr/1/2 sdt, makanan yang perlu 

dindari adalah makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak trans,, lemak 

jenuh, serta makanan yang mengandung natrium, makanan yang dianjurkan oleh 

sumber karbohidrat komplek, tinggi serat, dan makanan yang diolah dengan sedikit 
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minyak, gula untuk bumbu diperbolehkan dengan ketentuan <5% dari kebutuhan 

energi. 

Sulistyowati (2009) Pedoman diet untuk para diabetisi biasa disebut dengan 

3J. 3J yaitu perhatikan Jenis, Jumlah, dan Jadwal makanan yang dikonsumsi. 

Diabetisi harus memperhatikan jenis bahan makanan yang dikonsumsi, jumlah 

makanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori tubuh, dan jadwal yang 

bermakna perhatikan frekuensi makan atau makan harus mengikuti jam makan. Diet 

perlu dilakukan dengan mengurangi asupan karbohidrat, makanan berlemak (daging 

berlemak, kuning telur, keju, dan susu tinggi lemak) serta memperbanyak makan 

sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan mineral. Sumber protein dapat 

memanfaatkan ikan, ayam (terutama daging dada), tahu dan tempe. 

ADA (2008) Diet pada diabetisi memiliki tujuan, yaitu untuk 

mempertahankan kadar gula darah dalam rentang normal atau seaman mungkin, 

menjaga dan mempertahankan kadar lipid dan profil lipid untuk mengurangi resiko 

penyakit kardovaskuler, menjaga tekanan darah agar tetap normal, mencegah atau 

memperlambat perkembangan komplikasi kronik pada DM dengan memodifikasi 

asupan makanan dan gaya hidupkan, memenuhi kebutuhan gizi individu dengan 

mempertimbang preferensi pribadi dan kemauan untuk berubah, tetap menjaga 

kenikmatan makan dengan cara membatasi makanan pilihan.  

Standart diet DM diberikan pada sesuai dengan kebutuhan penderita DM. 

Standart diet menurut kandungan energi terdapat 8 jenis yaitu 1100, 1300, 1500, 

1700, 1900, 2100, 2300, dan 2500 kalori. Secara standart untuk penderita DM yang 

gemuk adalah 1100-1600 kalori, penderita dengan berat badan normal 1700-1900 

kalori, dan kurus 2100-2500 kalori (Waspadji, 2007). 
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Tabel 2.1 Jadwal Makan Penderita DM 

Jenis Makanan Waktu Total Kalori 

Makan pagi 07.00 20% 

Selingan 10.00 10% 

Makan siang 13.00 30% 

Selingan 16.00 10% 

Makan malam 19.00 20% 

Selingan 21.00 10% 

 

Penentuan jumlah kalori diet DM 

BBR=     BB       X 100%       (BB: Kg, TB: cm) 

           TB-100 

Kriteria:  

Kurus : BBR < 90% 

Normal : BBR 90-110% 

Gemuk : BBR > 110% 

Obesitas : BBR > 120% 

 

Pedoman jumlah kalori yang dibutuhkan satu hari bagi penderita DM 

Kurus : BB X 40-60 Kal 

Normal : BB X 30 Kal 

Gemuk : BB X 20 Kal 

Obesitas : BB X 10-15 Kal 
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Contoh kasus cara menghitung kalori 

Seorang laki-laki usia 50 tahun telah menderita DM selama 7 tahun mempunyai 

tinggi badan 160 cm dengan BB 65 kg. 

BBR:       BB       X 100% 

           TB-100 

        :       65        X 100% 

           160-100 

        : 108% (Normal) 

Jadi kebutuhan energi per hari seorang laki-laki itu adalah 50x30 kalori: 1500 

kalori/hari 

 

Contoh menu makan sehari dengan kebutuhan energi 1500 kkal, Karbohidrat: 

235 gr, protein: 51,1 gr, lemak: 36,5 gr. 

 

Tabel 2.2. Contoh Menu Makan Sehari 

Waktu Makan Bahan Makanan URT Berat (gr) 

PAGI Nasi/pengganti ¾ gelas 100 

 hewani 1 ptg 40 

 nabati 2 ptg 50 

 sayuran 1 gls 100 

 minyak 1 sdm 5 

SNACK Buah 1 potong  

SIANG Nasi  1 ½ gelas 200 

 Ikan  1 ptg sdg 50 

 Tempe  Ptg sdg 50 

 Sayuran  1 gls 100 

 Minyak  2 sdm 10 

 buah 1 ptg 100 

SNACK Pudding   
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SORE Nasi 1 gelas 150 

 Ikan 1 ptg 40 

 Tahu 2 ptg besar 100 

 Sayuran 1 gls 100 

 Minyak 1 sdm 5 

 Buah 1 ptg 100 

 

 

2.3. Cara Memonitoring Kadar Gula Darah Secara Berkala 

Tes untuk mengukur kadar gula darah seseorang umumnya terdiri dari 3 jenis 

yaitu: sewaktu, puasa, dan tes toleransi glukosa oral. Jika seseorang hendak tes kadar 

gula darah puasa, ia diharuskan berpuasa setidaknya 8 jam. Sementara, mereka yang 

hendak tes gula darah sewaktu dapat dilakukan setiap saat dalam sehari tanpa harus 

melakukan puasa. Tes jenis terakhir dilakukan dengan cara meminum sejumlah 

glukosa lalu mengukurnya dua jam kemudian. 

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. Pada tes kadar gula darah puasa, 

angka normal berkisar antara 70 hingga 100 mg/dL (3,9 hingga 5,6 mmol/L). 

Sementara pada tes sewaktu, angka normal yang muncul umumnya berkisar di titik 

125mg/dL (6,9mmol/L). Bila kadar gula darah puasa berada pada kisaran 100 hingga 

125mg/dL (5,6 sampai 6,9 mmol/L), pemiliknya kemungkinan besar berada pada 

tahap pradiabetes. Tahap ini berarti orang tersebut memiliki risiko terkena diabetes 

tipe-2 yang tinggi. Sementara orang yang divonis menderita diabetesumumnya 

memiliki gula darah di level 126 mg/dL (7 mmol/L) atau lebih.  

 

Cara mengukur kadar gula darah yaitu:  

 Cuci bersih dan keringkan tangan sebelum menggunakan glukometer. 

https://www.okaydoc.com/penyakit/diabetes-tipe-2/
https://www.okaydoc.com/penyakit/diabetes-tipe-2/
https://www.okaydoc.com/penyakit/diabetes-melitus/
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 Nyalakan alat dan masukkan satu strip pada alat pengukur yang nanti akan 

menunjukkan angka kadar gula dalam darah. 

 Tusuk sisi salah satu ujung jari dengan jarum kecil (lancet) yang juga 

tersedia sebagai perangkat glukometer. 

 Tekan jari secara perlahan untuk mengeluarkan darah. 

 Dekatkan tetesan darah di atas jari pada strip yang telah terpasang. 

 Lalu, tunggulah beberapa detik sampai glukometer menunjukkan angka 

tertentu. 

 Catatlah hasilnya! Riwayat kadar gula darah diperlukan untuk memantau 

kadar gula darah harian penderita diabetes. 

 

2.4. Cara Olahraga dan Latihan yang Tepat Pada Penderita DM 

Nur, Wilya, Ramadhan, (2016) Latihan fisik merupakan salah satu pilar 

penatalaksaan diabetes melitus. Pada pasien diabetes melitus, aktivitas sedentary 

harus dihindari seperti menonton televisi, menggunakan internet, dan duduk santai. 

Peningkatan aktivitas fisik tinggi seperti jalan cepat, bersepeda, dan olah otot 

dianjurkan (Budhiarta, 2006).  Latihan fisik teratur bersifat aerobic pada penderita 

diabetes dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan risiko 

cardiovascular. Jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan berenang merupakan 

latihan yang bersifat aerobic. Frekuensi latihan dilakukan minimal 3-4 kali per 

minggu. Latihan fisik secara teratur dapat menurunkan kadar HbA1c. Anjuran dokter 

kepada pasien dengan pre diabetes dan dengan kadar glukosa normal untuk 

meningkatkan latihan fisik masing-masing sebesar 59,1% dan 24,2%.1,2 Klasifikasi 

aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat mengacu pada Riskesdas 2013 

(Balitbangkes, Riset  Kesehatan Dasar, 2013). Hariyanto dalam penelitiannya 

menyebutkan hanya terdapat 2 pasien DM yang melakukan aktivitas fisik sedang 

memiliki kadar glukosa darah normal (Hariyanto, 2013).  Aktivitas fisik dan kadar 

glukosa darah memiliki korelasi negatif, yang artinya semakin tinggi aktivitas fisik 

semakin rendah kadar glukosa darah.  
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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. 

Olah raga akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor insulin 

dalam tubuh penderita. Selain itu juga para diabetisi dapat melakukan olahraga 

dengan cara berjalan kaki selama 30 menit. Kegiatan ini membantu untuk 

mengontrol kadar gula dan meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dalam darah. 

 

2.5. Cara Mencegah Terjadinya Luka DM 

1. Cara Mencegah Terjadinya Luka kaki pada penderita DM 

a. Kendalikan kadar gula darah secara optimal mungkin 

b. Cuci kaki dengan sabun dan air hangat - dikeringkan - sampai ke sela-sela 

jari - agar tidak terinfeksi jamur 

c. Mengoleskan pelembab untuk mencegah kulit kering, kecuali pada sela-

sela jari.  

d. Saat mencuci atau mengoleskan pelembab pada kaki, perhatikan apakah 

terdapat bercak merah, kapalan, luka, kuku yang tumbuh menusuk jari 

kaki, kuku kuning dan rapuh,  pembengkakan kaki, kulit kaki pecah pecah 

atau melepuh, perubahan warna kulit kaki. Hal ini menandakan aliran 

darah yang buruk  

e. Cara menjaga aliran darah ke kaki tetap baik dilaksanakan dengan cara 

mengangkat kaki saat duduk lalu gerakkan jari-jari kaki dan pergelangan 

kaki ke atas dan ke bawah selama 5 menit sebanyak 2 -3 kali sehari. 

Hindari  melipat kaki dalam waktu lama 
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f. Jangan merendam kaki - membuat kulit rusak - mudah terkena infeksi. 

g. Gunting kuku kaki secara teratur dengan arah lurus, kikir ujung-ujung 

kuku dan jangan menggunting kutikula kuku. 

h. Gunakan alas kaki yang nyaman dipakai, baik di dalam maupun di luar 

rumah, baik di pasir atau di air. Tidak boleh kebesaran maupun kekecilan 

karena dapat menyebabkan kaki lecet. Periksalah bagian dalam sepatu 

sebelum menggunakannya untuk memastikan tidak ada kerikil atau benda 

tajam yang dapat melukai kaki. jangan menggunakan hak tinggi 

i. Periksa kaki setiap hari, laporkan pada petugas kesehatan apabila kulit 

terkelupas, kemerahan  atau luka 

j. Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada 

jari kaki 

k. Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus 

l. Jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas/es batu untuk kaki 

 

2. Cara mecegah terjadinya luka DM ketika berolahraga 

a. Setidaknya ada 15% penderita diabetes yang mengalami luka pada 

kakinya. Luka diabetes yang susah sembuh tersebut pada akhirnya 

membuat 14-24% penderita mengalami amputasi. Umumnya, luka 

diabetes sering terjadi pada bagian kaki yang merupakan anggota tubuh 

bagian bawah dan paling jauh dari pusat sirkulasi darah utama – 

jantung. 

b. Selain itu, banyak penderita diabetes yang merasa baal pada bagian kaki 

disebabkan kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang naik. Jadi saat 

kakinya luka, mereka tak merasakannya. 

c. Hindari olahraga yang memberikan banyak benturan ke kaki: Berlari 

akan memberikan benturan berulang pada telapak kaki Anda yang dapat 

meningkatkan risiko cedera. 

https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
https://hellosehat.com/makanan-untuk-menurunkan-gula-darah/
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d. Jangan pernah tinggalkan alas kaki: Biasanya penderita diabetes tidak 

menyadari bahwa ada sesuatu yang telah melukai kakinya saat 

beraktivitas – karena fungsi saraf kaki yang tidak beres. 

e. Pilih alas kaki yang tepat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan: 

Menggunakan sepatu yang terlalu sempit dapat menimbulkan kapalan 

yang selanjutnya dapat menjadi luka. 

f. Selalu gunakan kaos kaki: Kaos kaki membuat kaki Anda selalu kering 

dan lebih terjaga dari benda-benda yang mungkin melukai kaki 

g. Periksa dan cek kondisi kaki setiap hari: neuropati diabetes yang dapat 

mengakibatkan kaki Anda terasa baal, tebal, atau mati rasa, Anda 

mungkin tidak akan menyadari adanya luka hingga luka sudah 

membusuk, meluas, dan berbau. 

h. Segera menemui dokter bila ada keluhan atau luka pada kaki 

 

2.6. Cara Mengukur Tekanan Darah dan Kolesterol Secara Teratur 

Diabetisi harus melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur untuk 

mengantisipasi terjadinya komplikasi stroke akibat hipertensi. Begitu pula dengan 

kadar kolesterol yang tinggi merupakan resiko tinggi terjadinya atherosklerosis.  

Diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi merupakan faktor risiko lesi 

aterosklerosis yang berhubungan dengan dislipidemia (Isezuo, 2003). Pasien DM 

tipe 2 mempunyai beberapa abnormalitas lipid, meliputi peningkatan trigliserida 

plasma (karena peningkatan VLDL dan lipoprotein remnant), peningkatan kadar 

LDL dan penurunan kadar HDL kolesterol (Rader dan Hobbs, 2005). Dislipidemia, 

hipertensi, dan diabetes melitus telah disorot sebagai prediktor awal penyakit 

kardiovaskuler (Mozaffarian et al., 2008). Hipertensi adalah penyakit yang umum 

menyertai pada pasien diabetes, dan pada hakekatnya meningkatkan risiko terjadinya 

penyakit kardiovaskuler pada populasi pasien ini. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi adalah meningkatnya kadar LDL 

kolesterol pada penderita DM tipe 2 (McFarlane et al., 2005). 
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Cara mengukur tekanan darah baik tekanan darah sistol maupun tekanan 

darah diastol. Prosedur pengukurannya adalah sebagai berikut:  

- Manset dibalutkan pada lengan atas.  

- Stetoskop ditempelkan pada arteri brachialis yang letaknya lebih distal dari 

manset, untuk mendengarkan suara.  

- Manset dipompa sampai suara hilang.  

- Udara di dalam manset dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai timbul suara 

untuk pertama kali. Suara yang timbul pertama kali menandakan tekanan 

darah sistol, sedangkan suara yang terakhir kali terdengar menandakan 

tekanan darah diastol. 

 

Ada dua metode tidak langsung non-invasif yang umum digunakan dalam 

mengukur tekanan darah: metode auskultasi dan palpasi. Metode auskultasi 

umumnya digunakan di rumah sakit, klinik, dan rumah. Tekanan eksternal diberikan 

pada arteri superfisial dan perawat membaca tekanan pada spigmomanometer sambil 

mendengarkan lima fase suara yang disebut suara Korotkoff melalui 

stetoskop.Metode palpasi kadang-kadang digunakan ketika suara korotkoff tidak 

dapat didengar atau peralatan untuk membantu mendengarkan suara tidak tersedia. 

 

Hasil pemeriksaan tekanan darah digunakan untuk: 

1. Menentukan data dasar tekanan darah arteri untuk evaluasi selanjutnya. 

2. Menentukan status hemodinamik pasien (mis.,volume sekuncup jantung 

dan tahanan pembuluh darah). 

3. Mengidentifikasi dan memantau perubahan tekanan darah akibat proses 

penyakit dan terapi medis (mis., pasien memiliki penyakit kardiovaskuler 

saat ini atau dahulu, penyakit ginjal, syok sirkulasi, atau nyeri akut; infus 

cairan atau produk darah yang cepat). 
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4. Menentukan keamanan pasien dalam melakukan aktivitas seperti bangun 

dari ’bedrest’ yang lama atau pemulihan dari anastesi. 

 
Variasi tekanan darah berdasarkan usia: 

Usia Tekanan Darah (mmHg) 

Bayi baru lahir 

1 tahun 

5 – 8 tahun 

10 tahun 

Remaja 

Dewasa 

Lansia (>70th) 

73/55 

90/55 

95/57 

102/62 

120/80 

120/80 

Kemungkinan  peningkatan diastolik 

 

Peralatan dan Bahan: 

1. Stetoskop 

2. Spigmomanometer air raksa atau aneroid yang terdiri dari: 

a. Pompa karet memiliki katup kecil disisi pompa yang apabila diputar 

berlawanan arah jarum jam, akan mengeluarkan udara dari dalam 

bladder. Sebaliknya apabila katup dikencangkan (diputar searah jarum 

jam) udara yang dipompa akan masuk ke dalam bladder. 

 
Gambar 2.1. Spigmomanometer 

 

b. Manset dengan ukuran yang sesuai (bayi, anak, dewasa). Manset tekanan 

darah terdiri dari kantung karet yang dapat dipompa dengan udara, 
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disebut bladder. Bladder terhubung dengan dua selang, satu selang 

terhubung ke pompa karet dan satu selang yang lain terhubung ke 

manometer.  

 
Gambar 2.2. Bladder 

 

c. Manometer menunjukkan tekanan udara di dalam bladder. Ada dua jenis 

manometer: aneroid dan merkuri/air raksa. 

 

3. Kapas alkohol dalam kom 

4. Bengkok  

5. Buku catatan dan alat tulis 

 

Prosedur Keterampilan: 
 
A. Tahap Pra Interaksi: 

1. Mengecek program terapi. 

2. Mencuci tangan. 

3. Mengidentifikasi pasien dengan benar. 

4. Menyiapkan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. 

B. Tahap Orientasi: 

1. Mengucapkan salam, menyapa pasien, memperkenalkan diri. 

2. Melakukan kontrak untuk tindakan yang akan dilakukan. 

3. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. 

4. Menanyakan kesiapan dan meminta kerja sama pasien. 
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C. Tahap Kerja: 

1. Menjaga privacy. 

2. Mengajak pasien membaca Basmalah dan berdoa. 

3. Beri pasien posisi yang tepat. 

a. Pasien dewasa harus duduk kecuali ditetapkan lain (pada kondisi 

tertentu pasien bisa berbaring terlentang). Kedua kaki harus datar di 

lantai karena kaki yang bersilangan pada lutut meningkatkan 

tekanan darah sistolik dan diastolic (Foster-Fitzpatrick, Oritz, 

Sibilano, Marcentonio & Braun, 1999). 

b. Siku harus sedikit fleksi dengan telapak tangan menghadap ke atas 

dan lengan bawah diletakkan sejajar jantung. Tekanan darah 

meningkat pada saat lengan berada di bawah posisi jantung, dan 

menurun ketika di atas posisi jantung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Posisi siku yang tepat 

 

4. Buka lengan atas pasien. 

5. Tentukan letak arteri brakhialis dan lilitkan manset yang kempis 

mengelilingi lengan atas dengan rata. Letakkan tepi bawah manset kira-

kira 2,5 cm di atas ruang antekubital, dan bagian tengah bladder tepat 

diatas arteri. 

6. Jika merupakan pemeriksaan awal pasien, lakukan pemeriksaan 

pendahuluan untuk menentukan tekanan sistolik dengan menggunakan 
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metode palpasi. Hasil pemeriksaan pendahuluan memberi informasi 

pada perawat tentang tekanan maksimal yang diperlukan untuk 

menaikkan manometer dalam pemeriksaan selanjutnya. 

a. Palpasi arteri brakhialis dengan ujung jari. 

b. Tutup katup pada pompa dengan memutar searah jarum jam. 

c. Pompa manset hingga denyut nadi brakhialis tidak teraba lagi. Pada 

tekanan itu darah tidak dapat mengalir melalui arteri. Perhatikan 

tekanan pada spigmomanometer saat denyut nadi tidak lagi teraba. 

d. Lepaskan seluruh tekanan dalam manset, dan tunggu 1–2 menit 

sebelum melakukan pengukuran selanjutnya. Periode menunggu 

memberi waktu pada darah yang terjebak dalam vena untuk 

mengalir.  

 

7. Letakkan stetoskop pada posisi yang benar. 

a. Bersihkan earpiece dengan alkohol atau desinfektan yang 

direkomendasikan. 

b. Masukkan gagang stetoskop ke dalam telinga sehingga sedikit 

miring ke depan (mengikuti lubang telinga). 

 

 
Gambar 2.4. Penempatan stetoskop pada posisi yang benar 

 

c. Pastikan stetoskop bergantung bebas dari telinga ke diafragma. 
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d. Letakkan stetoskop pada nadi brakhialis, tahan diafragma dengan 

ibu jari dan jari telunjuk. 

 

8. Auskultasi tekanan darah pasien. 

a. Pompa manset hingga spigmomanometer 30 mm Hg di atas titik 

nadi brakhialis menghilang. 

b. Kendurkan katup secara perlahan sehingga tekanan turun dengan 

laju 2–3 mm Hg per detik untuk menghindari kesalahan pembacaan 

hasil. 

c. Saat tekanan menurun, identifikasi bacaan manometer pada titik saat 

suara denyut arteri pertama kali terdengar (disebut tekanan 

sistolik), lanjutkan sampai pada titik saat suara denyut arteri 

menghilang (disebut tekanan diastolik). 

d. Kempiskan manset secara total setelah tekanan diastolik terlewati. 

e. Tunggu 1 – 2 menit sebelum melakukan pengukuran selanjutnya.  

 

9. Apabila tidak mungkin untuk menggunakan stetoskop dalam mengukur 

tekanan darah atau jika suara korotkoff tidak terdengar, lakukan palpasi 

pada arteri radialis atau brakhialis saat tekanan pada manset dilepaskan. 

Pembacaan manometer pada titik saat denyut nadi muncul kembali 

adalah nilai rata-rata antara tekanan sistolik dan diastolic. 

10. Lepaskan manset dari lengan pasien. 

11. Bersihkan manset dengan desinfektan yang disepakati. 

12. Sampaikan hasil pengukuran tekanan darah pasien. Catat dua tekanan 

dalam bentuk “120/80mmHg” dengan “120” adalah tekanan sistolik dan 

“80” adalah tekanan diastolik.  

 

D. Tahap terminasi: 

1. Melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil pengkajian yang dilakukan. 
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2. Menyampaikan rencana tindak lanjut / RTL 

3. Merapikan pasien dan lingkungan. 

4. Mengajak pasien membaca Hamdalah dan berdoa kepada Allah. 

5. Berpamitan dan menyampaikan kontrak yang akan datang. 

6. Memberieskan dan mengembalikan alat ke tempat semula. 

7. Mencuci tangan. 

8. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. 

 

2.7 Manajemen Stress 

Stress dapat meningkatkan kadar gula darah dan tekanan darah. Stress ini 

dapat berasal dari kondisi fisik, misalnya nyeri, kurang tidur, pekerjaan, pengaruh 

obat-obatan steroids dan lainnya. Strategi mengendalikan stres dapat dilaksanakan 

melalui manajemen stres yang terdiri dari hilangkan stressor, hindari stresor, ubah 

persepsi terhadap stres, kendalikan dampak stres, dan terima dukungan lingkungan. 

Orang yang menderita diabetes juga akan mengalami stres dalam dirinya. 

Stres dan diabetes melitus memiliki hubungan yang sangat erat terutama pada 

penduduk perkotaan. Tekanan kehidupan dan gaya hidup tidak sehat sangat 

berpengaruh, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berbagai 

penyakit yang sedang diderita menyebabkan penurunan kondisi seseorang hingga 

memicu terjadinya stres (Nugroho & Purwanti, 2010).  

Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan 

tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari dan tidak dapat di hindari, setiap orang mengalaminya. stres dapat 

berdampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, 

sosial, dan spiritual, stres dapat mengancam keseimbangan fisiologis. Hasil 

penelitian yang dilakukan distribusi responden menurut tingkat stres menunjukkan 

sebagian besar memiliki tingkat stres dalam kategori berat yaitu sebanyak 25 

responden 52% selanjutnya sedang sebanyak 20 responden 42%, dan ringan 

sebanyak 3 responden 6% (Nugroho & Purwanti, 2010). 
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Stres yang berlangsung dalam waktu lama dapat mengganggu kinerja seluruh 

sistem imunitas yang melibatkan imunitas alami, imunitas humoral dan imunitas 

seluler. Stres yang dialami akan memodulasi sistem imun melalui jalur HPA 

(Hipothalamic-Pituitary Adrenocortical) axis dan sistem limbik (mengatur emosi 

dan learning process). Kondisi stres tersebut akan menstimulasi hypothalamus untuk 

mensekresi neuropeptida yang nantinya akan mengaktivasi ANS (Autonomic Nerve 

System) dan hypofisis untuk melepaskan kortikosteroid dan katekolamin yang 

merupakan hormon-hormon yang bereaksi terhadap kondisi stres. Peningkatan kadar 

glukokortikoid akan mengganggu sistem imunitas. Efek pleiotropic kortisol yang 

didistribusikan ke berbagai reseptor akan menyebabkan seseorang lebih rentan 

terhadap infeksi. Bila kondisi stres dapat dikendalikan maka modulasi sistem imun 

menjadi lebih baik. Stres yang lama dan berkepanjangan akan berdampak pada 

penurunan sistem imun dan mempercepat progresivitas penyakit (Gunawan & 

Suwadiono, 2007 dalam Henny 2011). 

Stres yang dialami oleh diabetisi membutuhkan sebuah cara yang efektif 

untuk melakukan manajemen stres. Salah satu cara tersebut melalui metode SPIEM-

R. Dengan model (SPIEM-R) didalamnya terkemas dalam dzikir jaher, dzikir sirr, 

dzikir ruh/fi’ly dengan teaching, guiding dan providing invirontment. Dzikir 

demikian mampu membangun persepsi stres positif yang diikuti oleh perbaikan 

respons stres, berupa penurunan kadar kortisol dan peningkatan IgG (Sari, 2015). 

Selain melalui metode SPIEM-R strategi manajemen stres dapat dilakukan melalui 

lima cara. Lima cara tersebut diantaranya adalah hilangkan sumber stres, hindari 

sumber stres, ubah persepsi terhadap stres, kendalikan dampak stres, dan terima 

dukungan lingkungan. Menjadikan hidup selalu bahagia dengan berfikir positif. 

 

2.8 Terapi Obat pada Pasien DM 

Diabetisi harus memiliki kepatuhan dalam minum obat yang diberikan oleh 

dokter secara teratur. Selain itu, tidak diperkenankan untuk menambah atau 

mengurangi dosis obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Bagi 
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diabetisi yang mendapatkan terapi insulin, mereka diharapkan dapat melakukan 

penyuntikan secara mandiri. Bila tidak dapat melakukannya, dapat minta 

pertolongan kepada tenaga kesehatan atau kader kesehatan yang ada di sekitar 

tempat tinggalnya.  

Salah satu prosedur pada saat akan memberikan suntikan insulin adalah 

makanan yang akan dimakan oleh diabetisi sudah siap saji maksimal 30 menit 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah resiko terjadinya hipoglikemia 

atau kadar glukosa darah yang tiba-tiba turun. Monitoring dari efek samping obat 

yang diminum oleh penderita juga harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan oleh 

penderita sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga yang tinggal bersamanya. Jika 

terdapat tanda dan gejala yang tidak diharapkan, segara menghubungi tenaga medis. 

Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin 

dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah (gula 

darah), dari glukosa, sel membuat energy yang dibutuhkan untuk menjalankan 

fungsinya. Pasien diabetes mellitus (kencing manis) tidak memiliki kemampuan 

untukmengambil dan menggunakan gula darah, sehingga kadar gula darah 

meningkat. 

Pada diabetes tipe I, pancreas tidak dapat memporduksi insulin. Sehingga 

pemberian insulin diperlukan. Pada diabetes tipe 2, pasien memproduksi insulin, 

tetapi sel tubuh tidak merespon insulin dengan normal. Namun demikian, insulin 

juga digunakan pada diabetes tipe 2 untuk mengatasi resistensi sel terhadap insulin. 

Dengan peningkatan pengambilan glukosa oleh sel dan menurunnya kadar gula 

darah, akan mencegah dan mengurangi komplikasi lebih lanjut dari diabetes, seperti 

kerusakan pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf.  

Insulin diberikan dengan cara disuntikan di bawah kulit (subkutan). Jaringan 

subkutan perut adalah yang terbaik karena penyerapan insulin lebih konsisten 

dibanding tempat lainnya. Injeksi subcutan (SC) merupakan salah satu bentuk 

pemberian obat parenteral dengan cara dimasukkan ke dalam jaringan tubuh di 
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bawah kulit dengan menggunakan spuit. Selain insulin beberapa obat dapat diberikan 

melalui subkutan, misalnya vaksin untuk imunisasi. 

 

Tujuan pemberian obat secara subcutan:  

1. Memasukkan sejumlah toksin atau obat pada jaringan di bawah kulit untuk 

diabsorbsi. 

2. Memberikan obat yang hanya dapat diabsorbsi melalui jaringan bawah kulit. 

3. Membantu proses penyembuhan. 

 

Area yang dapat digunakan untuk injeksi: 

1. Lengan atas bagian luar, 1/3 bagian dari bahu 

2. Paha anterior, 1/3 bagian dari sendi panggul 

3. Daerah abdomen 

4. Area scapula pada punggung atas 

5. Daerah ventrogluteal dan dorsogluteal bagian atas 

 
Gambar 2.5. Area badan untuk injeksi 

 

Terdapat banyak bentuk insulin. Insulin dikasifikasikan berdasarkan dari berapa 

cepat insulin mulai bekerja dan berapa lama insulin bekerja.  
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Tipe insulin terdiri dari:  

1. Aksi cepat (rapid acting)  

2. Aksi pendek short acting)  

3. Aksi menengah (intermediate acting)  

4. Aksi lama (long-acting)  

5. Campuran (Pre-mixed)  

 

Pemilihan tipe insulin tergantung pada beberapa faktor, yaitu:  

1. Respon tubuh individu terhadap insulin (berapa lama menyerap insulin ke dalam 

tubuh dan tetap aktif di dalam tubuh sangat bervariasi dari setiap individu)  

2. Pilihan gaya hidup seperti : jenis makanan, berapa banyak konsumsi alkohol, 

berapa sering berolah raga, yang semuanya mempengaruhi tubuh untuk 

merespon insulin.  

3. Berapa banyak suntikan per hari yang ingin dilakukan.  

4. Berapa sering melakukan pengecekan kadar gula darah.  

5. Usia   

 

Penghitungan Dosis Insulin: 

 Insulin dinyatakan dengan satuan unit yang pada umumnya insulin dikemas 

dalam vial 10 cc. Dalam setiap vial selalu dipasang label mengenai kandungan 

insulin, misalnya insulin U-40 berarti kekuatan insulin adalah 40 unit/ml. 

 Cara yang mudah dan paling akurat untuk menakar insulin adalah dengan 

menggunakan spuit insulin yang lazimnya pada setiap spuit mempunyai 

kalibrasi 40 unit/ml, 80 unit/ml atau 100 unit/ml. Dan untuk memberikan kepada 

pasien harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kandungan insulin dalam 

kemasan, mis., U-40, U-80, atau U-100. 

 Jika menggunakan spuit insulin dengan kalibrasi yang sama dengan kandungan 

insulin dalam kemasan, maka cukup dengan mengisi spuit sampai sejumlah unit 

yang diinginkan. Jika kalibrasi spuit insulin yang digunakan tidak sesuai dengan 
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kandungan insulin dalam kemasan maka jumlah yang diberikan akan dihitung 

ulang dengan menggunakan rumus:  

 

dosis terapi y ang diinstruksikan
kandungan insulin dalam kemasan

x kalibrasi spuit insulinjumlah y ang diberikan = 
 

 

Contoh: 

1. Pasien mendapat terapi insulin 10 unit. Kandungan insulin pada label kemasan 

U-100 berarti kekuatan insulin adalah 100 unit/ml).  

a. Jika menggunakan spuit insulin 100 unit/ml, maka ambil 10 unit pada spuit 

untuk diberikan. Jika dihitung menggunakan rumus : 

10

100
x 100jumlah y ang diberikan  = =  10 unit

 
b. Jika menggunakan spuit insulin 80 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 
10
100

x 80jumlah yang diberikan  = =  8 unit
 

c. Jika menggunakan spuit insulin 40 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 

10
100

x 40jumlah yang diberikan  = =  4 unit

 
2. Pasien mendapat terapi insulin 10 unit. Kandungan insulin pada label kemasan 

U-80 berarti kekuatan insulin adalah 80 unit/ml). 

a. Jika menggunakan spuit insulin 80 unit/ml, maka ambil 10 unit pada spuit 

untuk diberikan. Jika dihitung menggunakan rumus : 

10

80
x 80jumlah yang diberikan  = =  10 unit

 
b. Jika menggunakan spuit insulin 100 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 
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10

80
x 100jumlah yang diberikan  = =  12,5 unit

 
c. Jika menggunakan spuit insulin 40 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 

10
80

x 40jumlah yang diberikan  = =  5 unit

 
3. Pasien mendapat terapi insulin 10 unit. Kandungan insulin pada label kemasan 

U-40 berarti kekuatan insulin adalah 40 unit/ml). 

a. Jika menggunakan spuit insulin 40 unit/ml, maka ambil 10 unit pada spuit 

untuk diberikan. Jika dihitung menggunakan rumus : 

10
40

x 40jumlah yang diberikan  = =  10 unit

 
b. Jika menggunakan spuit insulin 80 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 

10
40

x 80jumlah yang diberikan  = =  20 unit

 
c. Jika menggunakan spuit insulin 100 unit/ml, maka jumlah yang diberikan 

pada pasien dihitung menggunakan rumus : 

10
40

x 100jumlah yang diberikan  = =  25 unit

 
 

Apabila spuit insulin tidak tersedia, dapat digunakan spuit tuberkulin yang 

mempunyai kapasitas volume 1 cc. Bila spuit tuberkulin digunakan, maka dosis 

akan dikonversikan dalam cc. 

Contoh: Berapa cc harus diambil untuk memenuhi order 35 unit insulin dengan 

menggunakan reguler insulin U-40?  

 
Latihan: 

40 unit    –     1 cc 
35 unit             x 
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1. Berapa cc harus diambil untuk memenuhi order 30 unit insulin dengan 

menggunakan regular insulin    U-40? 

2. Berapakah dosis dalam cc bila 50 unit insulin diorderkan dengan menggunakan 

spuit U-80? 

 

Peralatan dan Bahan: 

1. Sarung tangan 

2. Spuit dengan ukuran sesuai kebutuhan 

3. Jarum spuit sesuai kebutuhan 

4. Bak spuit 

5. Kapas alkohol / kapas air hangat dalam kom (sesuai kebijakan institusi) 

6. Perlak dan pengalas 

7. Obat insulin sesuai program terapi 

8. Bengkok 

9. Buku injeksi/daftar obat 

 

Prosedur Tindakan: 

1. Tahap Pra Interaksi 

a. Melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. 

b. Mengidentifikasi pasien dengan tepat. 

c. Mencuci tangan. 

d. Menempatkan alat didekat pasien dengan benar. 

 

2. Tahap Orientasi: 

a. Mengucapkan salam, menyapa nama pasien dan memperkenalkan diri. 

b. Melakukan kontrak untuk tindakan yang akan dilakukan. 

c. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada pasien. 

d. Menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan dilakukan. 

 



PELATIHAN KADER KESEHATAN KELOMPOK PENDAMPING DIABETES ... || 35 
 

3. Tahap Kerja: 

a. Menjaga privasi pasien. 

b. Mengajak pasien membaca basmalah dan berdoa. 

c. Mengatur posisi pasien sesuai tempat penyuntikan. 

d. Membebaskan daerah yang akan diinjeksi 

e. Memilih area penusukan yang bebas dari tanda kekakuan, peradangan atau 

rasa gatal (menghindari gangguan absorbsi obat). 

f. Memasang perlak dan alasnya di bawah area penyuntikan. 

g. Memakai sarung tangan. 

h. Menyiapkan obat sesuai prinsip 12 benar pemberian obat  

1) Membersihkan tutup botol dengan menggunakan kapas alkohol/air 

hangat. 

2) Membuka tutup jarum pada spuit 

3) Dengan hati-hati menusukkan jarum secara tegak lurus tepat di tengah-

tengah karet dari vial 

4) Mengambil obat dari vial dengan memposisikan vial terbalik, pastikan 

ujung jarum berada di cairan obat. 

5) Tarik plunger untuk mengaspirasi obat yang telah diencerkan sesuai 

jumlah/dosisi obat yang dibutuhkan, kemudian cabut jarum dari vial 

6) Aspirasikan obat ke dalam spuit untuk mencegah obat terbuang, 

kemudian ganti jarum spuit dengan jarum yang baru (pada beberapa spuit 

insulin jarum tidak perlu diganti karena tutup vial insulin terbuat dari 

karet yang lunak) 

7) Mengeluarkan udara dari dalam spuit sampai ujung jarum (keluar satu 

tetes obat dari ujung jarum) 

8) Memeriksa kembali jumlah larutan yang ada pada spuit. 

9) Meletakkan spuit ke dalam bak spuit/bak instrumen. 

 

i. Menentukan tempat penyuntikan dengan benar. 
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j. Membersihkan kulit dengan kapas alkohol/ air hangat (melingkar dari arah 

dalam kearah luar dengan diameter 5 cm), tunggu sampai kering. 

k. Menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengangkat kulit dan jaringan 

lemak. 

l. Menusukkan spuit sampai jaringan dibawah kulit dengan sudut 45º, atau 90º 

untuk orang gemuk (ujung jarum menghadap ke atas).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.a. Mengangkat kulit dan jaringan lemak 

2.6.b. Cara menusuk spuit 

 

m. Memasukkan obat ke dalam jaringan sub cutan secara perlahan. 

n. Mencabut jarum sambil menekan bekas suntikan dengan kapas basah. 

o. Jika terdapat perdarahan, tekan area tersebut dengan kapas sampai 

perdarahan berhenti (injeksi subcutan biasanya jarang menyebabkan 

terjadinya perdarahan). 

p. Membuang spuit ke dalam bengkok (jarum tertutup) atau ke dalam savety 

box (jarum terbuka). 

 

4. Tahap Terminasi: 

a. Melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan. 

b. Menyampaikan rencana tindak lanjut / RTL 

c. Merapikan pasien dan lingkungan. 

d. Mengajak pasien membaca Hamdalah dan berdoa kepada Allah. 
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e. Berpamitan dengan pasien dan menyampaikan kontrak yang akan datang. 

f. Membereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula. 

g. Mencuci tangan. 

h. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 || PELATIHAN KADER KESEHATAN KELOMPOK PENDAMPING DIABETES ... 
 

BAB III  

PENUTUP 

 

 

Keberhasilan Program Kelompok Pendamping Diabetes Self Management 

Education Berbasis Keluarga (Kp-DSME Keluarga) dapat terwujud apabila 

dilaksanakan secara terintegrasi baik lintas program maupun lintas sektoral, terarah 

dan berkesinambungan.  

Harapan kami agar buku panduan ini dapat dijadikan pedoman 

penyelengaraan program pelatihan kader kesehatan di masyarakat sehingga 

diharapkan para kader dapat berperan aktif membantu pelaksanaan kegiatan program 

penanganan penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus dan memandirikan 

para penderita diabetes dalam melakukan perawatan mandiri pasien diabetes.   

Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut terlibat 

hingga tersusunnya buku ini dan semoga buku ini bermanfaat. 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1 

LAPORAN KEGIATAN 
 

KUNJUNGAN KADER KESEHATAN DIABETES MELLITUS  
KE KELUARGA PASIEN DIABETES MELLITUS 

DALAM PROGRAAM PKM KELOMPOK PENDAMPINGAN 
KP-DSME KEUARGA 

DI KELURAHAN PENGGARON LOR KOTA SEMARANG 
 

TANGGAL  : ........................................... 
NAMA KADER : ........................................... 
RW   : ........................................... 
 

NO 
IDENTITAS 
PESERTA 

KUNJUNGAN 
KEGIATAN HASIL PELAKSANAAN 

 KEGIATAN 

  

Nama: Penyuluhan: 

  
Hubungan dengan 
Pasien: 

Pemeriksaan: 

  
Alamat: Terapi 

Sederhana: 

  
Rujukan: 

  
 

Semarang,                       2018 

 

(.............................................) 

Kader Kesehatan 
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Lampiran 2 

SURAT PENGIRIMAN PENDERITA (RUJUKAN) 

 
SURAT PENGIRIMAN PENDERITA (RUJUKAN) 

 
Nama                  : 

Umur                   : 

Alamat                : 

Posyandu/RW   : 

Kelurahan          : 

Masalah DM     : 

  

Dirujuk : 

            

 Semarang, ……………………………… 
 
 
 
(                                       ) 

 



44 || PELATIHAN KADER KESEHATAN KELOMPOK PENDAMPING DIABETES ... 
 

Lampiran 3 pre dan post test 

NAMA : 
ASAL RW : 
 

POST TEST 
 

PENGETAHUAN KADER TENTANG DIABETES SELF MANAGEMENT 

EDUCATION BERBASIS KELUARGA (KP-DSME KELUARGA) 
 

1. Apa yang saudara ketahui tentang cara perawatan mandiri pasien DM? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Apa yang saudara ketahui tentang perencanaan pola makan dan diet yang tepat 

untuk pasien DM? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Jelaskan bagaimanakah cara menggunakan alat pengukur kadar gula darah, 

kolesterol dan tekanan darah? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Sebutkan gerakan-gerakan yang ada dalam senam DM? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Apa yang saudara ketahui tentang cara mencegah terjadinya luka DM? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen stress? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7. Apa yang saudara ketahui tentang terapi obat pada pasien DM? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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