
 

 

Hasil 

Dari penjelasan 7 artikel terdapat 5 artikel yang menjelaskan secara spesifik terkait 

pengaruh DSME/S dan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2, 2 artikel 

lainnya menjelaskan tentang pola hidup dan kepatuhan penderita DM tipe 2. hasil tinjauan 

artikel terkait DM tipe 2 dapat di lihat pada tabel. 
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Tujuan pada 

penelitian ini 

adalah 

menganalisis 

pengaruh Diabetes 

Self-Management 

Education and 

Support (DSME/S) 

terhadap kualitas 

hidup pada pasien 

diabetes melitus 

tipe 2 di RSD dr. 

Soebandi jember. 

Jumlah sampel 

sebanyak 30 

orang yang 

terbagi menjadi 

dua kelompok 

yaitu 15 orang 

untuk kelompok 

intervensi dan 15 

orang pada 

kelompok 

kontrol. DSME/S 

terdiri dari 6 sesi. 

Jenis  penelitian 

menggunakan 

quasi experimental 

dengan desain pre 

test post test with 

control group 

design. 

1) Pengetahuan seseorang dalam 

mencegah komplikasi baik 

jangka pendek maupun jangka 

panjang dapat meningkatkan 

kualitas hidupnya 

2) usia responden pada kelompok 

perlaku 58,73 tahun dan 

keloompok kontrol adalah 56 

tahun. 

3) Dukungan keluarga akan 

meningkatkan kemampuan 

mental dan penyesuaian diri  

pada penderita DM tipe 2 yang 

dapat meningkatkan kuaitas 

hidup pasien 

4) Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa responden wanita lebih 

banyak dari responden pria 

tercatat sebagai berikut jumlah 

responden wanita adalah 17 

responden (56,67) dan pria 

sebanyak 13 responden 

(43,33%). 

5) Penelitian ini menjelaskan 

bahwa sebelum diberikan 

DSME/S terdapat penurunan 

nilai distress pada kelompok 

perlakuan yaitu 0,65 dan 

menjadi 1,67 setelah diberikan 

DSME/S. 



 

 

6) Pengetahuan terkait 

menajemen diri yang baik 

dapat meningkatatkan 

keberhasilan pasien dalam 

mengatasi diabetes distress. 

Analisis pola hidup 

dan dukungan 

keluarga pada 

pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 

 

Jurnal kesehatan 

 

Penulis 

 Iis Dian Saviqoh, 

Yesi Hasneli, 

Nopriadi 

 

Tahun 

10 (1) Juni 2021 

(181-193) 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui pola 

hidup (pola 

makan,aktivitas 

fisik) dan 

dukungan keluarga 

terhadap penderita 

DM tipe 2. 

Berdasarkan 

inklusi 

menggunakan 

purposive 

sampling 131 

orang diambil 

sebagai sampel 

dalam penelitian 

ini. 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

deskriptif analitik 

dengan rancangan 

cross sectional 

1)  Hasil penelitian menunjukan 

bahwa 107atau (81,7%) 

responden menunjukan pola 

hidup yang baik sedangkan 24 

atau (18,7) penderita memiliki 

pola hidup yang buruk. 

2) Penelitian terkait dukungan 

keluarga terhadap responden 

didapatkan bahwa dukungan 

keluarga baik (129 orang atau 

98,5 %) sedangkan dukungan 

keluarga yang buruk (2 orang 

atau 1,5%) 

3) Pendidikan dan pengetahuan 

yang kurang adalah salah satu 

pemicuh tingginya angka 

kasus suatu penyakit. 

4) Responden dapat memperoleh 

pengetahuan terkait penyakit-

nya lewat pendidikan 

kesehatan. 

Hubungan 

Dukungan Sosial 

Keluarga dengan 

perilaku perawatan 

diri pada klien 

Diabetes Melitus 

tipe 2 di wilayah 

Tujuan penelitian 

untuk menganalisis 

hubungan antara 

dukungan keluarga  

dengan perilaku 

perawatan diri 

klien DM tipe 2 di 

Sebanyak 84 

responden dipilih 

menggunakan 

teknik purposive 

sampling 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

observasioonal 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional 

1) Dukungan sosial keluarga 

terhadap responden yang 

paling banyak yaitu dalam 

kategori baik terdapat 82 

orang atau 97,6% dan untuk 

dukungan keluarga yang 



 

 

kerja puskesmas 

Kaliwates Jamber 

 

e-Jurnal Pustaka 

Kesehatan 

 

Penulis 

Wahyuningtias 

Rahmadani 

Hanny Rasni 

Kholid Rosyidi 

Muhammad Nur 

 

Tahun  

Vol.8 (no.2), mei 

2019  

 

 

 

wilayah kerja 

puskesmas 

Kaliwates, Jamber. 

buruk pada responden terdapat 

2 orang atau 2,4% 

2) Dari jumlah 84 responden 

menunjukkan rata – rata usia 

klien DM tipe 2 yaitu berusia 

57,64 tahun 

3) Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat klien DM tipe 

2 berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak dibandingkan 

dengan laki-laki. 

4) Tingkat pendidikan responden 

yang paling banyak adalah 

SMA yaitu sebanyak 29 orang 

atau 34,5 %. 

5) pendidikan dan pengetahuan 

yang baik dapat 

mempengaruhi tingkat 

kesehatan seseorang artinya 

seseorang yang mempunyai 

pendidikan dan pengetahuan 

yang baik dapat memelihara 

kesehatannya dengan baik 

dibandingkan dengan tingkat 

pendidikan dan pengetahuan 

yang rendah. 

Kualitas hidup 

pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 

 

 

Jurnal Kesmas 

 

Tujuan penelitian 

ini untuk 

mengetahui 

pengaruh Diabetes 

Self Management 

Education 

(DSME/S) 

jumlah sampel 15 

responden. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain pra 

eksperimen one 

group pre and post-

test. 

1) Terdapat 8 orang responden  

atau 53,3% berumur 56-70 

tahun, 14 orang atau 93,3% 

berjenis kelamin perempuan 

berpendidikan SMP menderita 

Diabetes. 
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terhadap kualitas 

hidup pasien DM 

tipe 2 

2) Skor kualitas hidup terendah 

sebelum dilakuakn DSME/S 

adalah 86 dan tertinggi 99 

dengan rata-rata 90, setelah 

dilakukan DSME/S skor 

kualitas hidup terendah adalah 

88dan ttertinggi adalah 105 

dengan rata-rata 98,67 

3) Setelah perlakuan terdapat 

Adanya peningkatan kualitas 

hidup 

Penatalaksanaan 

Diabetes Self 

Management 

Education 

(DSME/S) pada 

pasien Diabetes 

Melitus tipe 2 

 

Jurnal kesmas 

 

Penulis 

Agnes Silvina 

Marbun 

Rinco Siregar 

Siska Evi Martina 

Salma Safitri 

Bakhtiar Agus 

Ziliwu 

Juliana simanjuntak 

Penatalaksanaan 

kegiatan ini 

bertujuan untuk 

mendukung 

manajemen diri 

pasien dalam 

mempertahankan 

status kesehatannya 

yaitu dengan 

menerapkan 

metode Diabetes 

Self Management 

Education 

(DSME/S) 

25 peserta yang 

mewakilkan 

masyarakat 

Penatalaksanaan 

kegiatan ini berupa 

edukasi DSME 

1) DSME merupakan salah satu 

bentuk edukasi yang efektif 

diberikan kepada pasien DM 

karena pemberian DSME dapat 

meningkatkan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku pasien 

dalam melakukan perawatan 

mandiri. 

2) Setelah dilakukan edukasi 

tentang DSME/S responden 

dapat memahami serta mampu 

menjelaskan dengan baik 

tentang apa itu DSME/S bagi 

penderita Diabetes Melitus 
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diabetes melitus 
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Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

hubungan 

dukungan keluarga 

dengan kualitas 

hidup pasien 

Diabetes Melitus di 

Poli Rawat jalan 

Rumah Sakit Islam 

Siti Aisyah Madiun 

86 pasien 

Diabetes Melitus 

tipe 2 yang 

berkunjung di 

poli penyakit 

dalam Rumah 

Sakit Siti Aisyah 

Madiun 

digunakan 

sebagai sampel 

adapun 

instrument yang 

digunakan adalah 

menggunakan 3 

kuisiooner yaitu 

kuisioner 

demografi 

responden, 

kuisiooner 

dukungan 

keluarga dan 

kuisioner 

Diabetes Quaility 

Of Life (DQOL) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif analitik 

dengan pendekatan 

cross-sectional. 

1) Terdapat responden yang 

berusia antara 50-58 tahun lebih 

banyak yakni 29 orang atau 

33,7% dibandingkan dengan 

responden yang berusia antara 

14-22 tahun yakni 1 orang atau 

1,2% 

2)  Terdapat sebagian besar tingkat 

pendidikan responden adalah 

SMA (31 orang atau 36%), dan 

sebagian kecil sama sekali tidak 

sekolah (3 orang atau 3,5%) 

3) Penelitian menunjukan bahwa 

sebagian besar responden 

mendapat dukungan positif dari 

keluarga (kategori baik) yakni 

62 orang atau 72,1% 

4) Terdapat sebagian besar 

responden yang memiliki 

kualitas hidup yang baik yakni 

53 orang atau 61,6%  

Efikasi Diri, 

Kepatuhan, dan 

Kualitas Hidup 

Pasien  

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

tingkat efikasi diri 

125 pasien DM 

tipe 2 diambil 

sebagai sampel 

dengan 

menggunakan alat 

Desain dalam 

penelitian ini 

adalah cross 

sectional. 

1) Efikasi diri, kepatuhan, dan 

tingkat pendidikan adalah 

faktor yang dapat menentukan 

kualitas hidup pasien 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 
 

Dari 7 jurnal penelitian terkait diabetes melitus tipe 2 terdapat berbagai 

pendapat yang dikemukakan diantaranya adalah dukungan keluarga, pola 

hidup pasien DM tipe 2, tingkat pengetahuan pasien dan Diabetes Self 

Management Education and Support (DSME/S) atau pendidikan kesehatan 

berupa dukungan kepada penderita DM tipe 2 untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Diambil dari topik yang akan saya review saya akan membahas tentang 

“PENGARUH DSME/S DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP 

KUALITAS HIDUP PASIEN DM TIPE 2” . 

Diabetes Melitus 

Tipe 2 

 

e-Jurnal Pustaka 

Kesehatan 

 

Penulis 

Handono fatkhur 

Rahman 

Yulia 

Lestari Sukmarini 

 

Tahun 

Volume 5, Nomor 

1, Januari 2017 

dan kepatuhan 

dengan kualitas 

hidup pasien 

Diabetes Melitus 

tipe 2 

ukur Diabetes 

Management Self 

Efficacy 

(DSME/S), The 

Diabetes 

Activities 

Questionare 

(TDAQ), dan 

Diabetes Quality 

Of Life (DQOL) 

2) Terdapat jumlah rata-rata pada 

pasien DM tipe 2 yaitu : rata-

rata efikasi diri (64,94 – 

66,86), rata-rata kepatuhan 

(42,25 – 43,74) dan rata-rata 

kualitas hidup  (90,97 – 93,47) 



 

 

Diabetes Self Management Education And Support (DSME/S) adalah 

salah satu program kesehatan yang bertujuan memberikan informasi terkait 

penyakit pada pasien juga meliputi dukungan keluarga, riwayat penyakit, 

status keuangan, dan pengetahuan serta faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi aktifitas pasien untuk melakukan perawatan diri. (DSME/S in 

type 2 diabetes 2015 Juni;  20 (10). Self Care Behavior yang dilakukan secara 

bertahap pada pasien dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu 

edukasi yang dapat diberikan adalah Diabetes Self Management Education 

and Supoort (DSME/S). DSME/S diberikan melalui discharge planning atau 

suatu proes perencanaan dan antisipasi yang harus di laksanakan oleh pasien 

dan keluarga ketika melakukan perawatan kesehatan dan dapat digunakan 

untuk rencana perawatan. DSME/S juga sangat mendukul hal pengambilan 

keputusan dan perawatan diri hal tersebut akan mendorong pasien dalam 

melaukan perawatan secara mandiri.( Lestari ED, 2010). (DSME/S) adalah 

proses pemberian pengetahuan terkait perawatan secara mandiri pada pasien 

agar dapat mengoptimalkan/mengontrol system metabolic dan mencegah 

komplikasi, juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien hal ini bisa 

memberikan ilmu tambahan kepada pasien terkait penyakit yang diderita 

sehingga pasien mampu mengontrol serta memperthanankan kadar gula darah, 

tidak mudah stres dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 

(Marbun; AS, 2020). 

Metode (DSME/S) merupakan salah satu hal penting yang dapat 

memberikan kemampuan dalam penatalaksanaan dan pengelolaan penyakit 

sehingga pasien mampu untuk mengelola penyakit yang diderita sehingga 

dapat mengatasi timbulnya komplikasi yang dapat mebahayakan pasien. 

(Damayanti, S, 2017). Dari hasil penelitian yang dijelaskan bahwa kualitas 

hidup pada pasien sebelum diberikan (DSME/S) dikategori rendah yaitu hanya 

terdapat 1 orang dari (6,7%) adalah kategori tinggi, setelah diberikan 

(DSME/S) diberikan didapatkan 6 dari (40%) orang  termasuk dalam kategori 

tinggi dengan peningkatan rata-rata 12,06. hal ini disimpulkan bahwa adanya 

perubahan yang baik antara sebelum dan sesudah diberikan DSME/S pada 

pasien diabetes melitus tipe 2. (DSME/S) harus melibatkan keluarga karena 

tingkat kualitas hidup pasien juga dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga 



 

 

artinya keluarga juga mempunyai peran penting dalam mendukung perilaku 

pasien dalam perawatan sehari-hari klien secara mandiri sehingga pengelolaan 

penyakit bisa dilakukan dengan tepat hal ini akan memberikan harapan pada 

pasien yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.(Diabetes Care 2002 

Desember;25 (12). Adapun hasil penelitian Efikasi diri terkait perawatan DM 

menjelaskan bahwa Efikasi diri memiliki peranan untuk mengubah pola pikir 

pasien selain itu efikasi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup 

pasien DM tipe 2, artinya semakin baik efikasi diri pasien maka semakin baik 

pula kualitas hidup pasien. Efikasi diri yang baik dari seseorang akan mebuat 

dirinya adalah orang yang bisa mencapai suatu tujuan dengan baik, sebaliknya 

efikasi diri seseorang yang kurang baik dapat menimbulkan ketercapaian 

komitmen yang rendah pada tujuannya. (Mohebi S, 2013; 2, 36.). 

Kepedulian dan dukungan dari orang-orang terdekat 

(keluarga,suam/istri) yaitu kenyamanan dan motivasi dapat membuat pasien 

lebih menerima kondisinya dan  untuk mencapai kesembuhan, pada penelitian 

ini responden mengatakan bahwa lewat dukungan dari orang lain juga orang 

terdekat (keluarga) pasien dapat mengontrol dan mengatur pola makan dan 

pengobatan dengan baik (dapat mengatur pola makan dan minum obat dengan 

teratur ). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keluarga dapat menjadi sumber 

informasi yang baik bagi responden sehingga dapat mengatasi timbulnya 

emosi akibat penyakit yang diderita, lewat informasi yang diberikan maka 

responden dapat mengolah informasi yang didapatkan sehingga responden 

dapat mencegah timbulnya komplikasi serta mampu menjaga kestabilan gula 

darah agar tetap normal. Hal ini menunjukan bahwa perawatan pada pasien 

DM tipe 2 diperluan dukungan positif dari keluarga hal ini bisa mempengaruhi 

hasil akhir/ outcome yang baik pada pasien. (Silvina Marbun et al., 2021);. 

 

 


