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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi telah berkembang pesat dan memberikan dampak yang positif dari 

intervensi perawatan diri diabetes berbasis teknologi pada perubahan perilaku dan aspek 

klinis. Namun, pemahaman tentang bagaimana menerapkan intervensi ini secara efektif ke 

dalam praktik klinis rutin masih terbatas. Artikel ini memberikan gambaran tentang metode 

dan hasil studi yang meneliti implementasi intervensi manajemen perawatan diri diabetes 

berbasis teknologi ke dalam perawatan klinis. Fokus penelitian ini adalah pada intervensi 

perilaku pasien Diabetes Melitus berbasis teknologi (misalnya, pesan teks, aplikasi, situs 

web). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bukti yang ada 

tentang penerapan intervensi perawatan diri diabetes dengan memanfaatkan teknologi ke 

dalam perawatan klinis dengan  membahas peluang yang potensial untuk menumbuhkan 

pemahaman tentang cara mengintegrasikan teknologi perawatan diri secara efektif ke dalam 

praktik. Metode DMSE berbasis tehnologi lebih diinformasikan kepada masyarakat secara 

umum sehingga masyarakat paham akan penggunaannya dengan tepat karena dapat 

meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat khususnya pasien diabetes mellitus. 

 

Kata Kunci: Manajemen; Teknologi; Diabetes mellitus 

 

 

STRATEGIES FOR UTILIZING TECHNOLOGY-BASED INTERVENTIONS TO 

IMPROVE SELF CARE MANAGEMENT DIABETES MELLITUS: LITERATURE 

STUDY 

 

ABSTRACT 

Technological developments have progressed rapidly and have had a positive impact on 

technology-based diabetes self-care interventions on behavioral change and clinical aspects. 

However, understanding of how to effectively implement these interventions into routine 
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clinical practice is limited. This article provides an overview of the methods and results of 

studies examining the implementation of technology-based diabetes self-care management 

interventions into clinical care. The focus of this study is on technology-based behavioral 

interventions for Diabetes Mellitus patients (eg. Text messages, applications, websites). The 

aim of this study is to provide an overview of the existing evidence on the adoption of diabetes 

selft-care interventions utilizing technology into clinical care by discussing potential 

opportunities to foster understanding of how to effectively integrate self-care technology into 

practice. The technology-based DMSE method is more informed to the public in general so 

that its use is appropriate because it will improve health conditions, especially diabetes 

mellitus patients. 

 

Keywords: Management; Technology; Diabetes Mellitus 

 

 

PENDAHULUAN 

Perawatan diri pada pasien Diabetes Melitus (DM) menjadi suatu prioritas terutama 

dalam mengontrol kadar glukosa untuk mencegah komplikasi. Namun demikian, manajemen 

perawatan diri menjadi suatu tantangan tersendiri untuk penderita Diabetes Melitus.(Berry et 

al., 2015; Lloyd et al., 2005). Manajemen perawatan diri pada pasien Diabetes Melitus 

meliputi diet, aktivitas fisik, pemantauan glukosa darah, dan terapi pengobatan semuanya 

memerlukan pengetahuan, motivasi, dan keterampilan memodifikasi perilaku yang 

cukup(Ahola & Groop, 2013; Shrivastava et al., 2013). Pendidikan dan dukungan manajemen 

diri diabetes direkomendasikan sebagai komponen penting perawatan untuk semua individu 

dengan diabetes untuk membantu dalam melakukan dan mempertahankan perilaku (Beck et 

al., 2017). Meskipun terdapat peningkatan ketersediaan program manajemen diabetes secara 

mandiri, namun terdapat banyak hambatan yang berdampak pada akses dan penyerapan 

termasuk biaya, transportasi, tanggung jawab, dan tempat dan waktu (Fisher et al., 2019; 

Horigan et al., 2017). 

Strategi intervensi dengan memanfaatkan teknologi merupakan solusi inovatif untuk 

memberikan pendidikan tentang perawatan diri dan dukungan dari jarak jauh dan nyaman 

pada pasien Diabetes Melitus. Di Indonesia, lebih dari 98% memiliki smartphone yang dapat 

digunakan untuk mengakses Internet dan aplikasi, dan lebih dari 96% penduduk di Indonesia 

menggunakan internet, serta sebanyak 170 juta jiwa orang Indonesia merupakan pengguna 

aktif media sosial. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di platform 

jejaring sosial.(Kompas, 2021). Saat ini smartphone merupakan sarana komunikasi yang 

relatif umum dari berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, dan ras/etnis. Berdasarkan 
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data tersebut, konten yang dipersonalisasi dapat disampaikan melalui teknologi untuk 

mengatasi tantangan manajemen perawatan diri pasien Diabetes Melitus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa intervensi perawatan diri diabetes yang diberikan teknologi efektif 

dalam meningkatkan perilaku manajemen diri dan hasil klinis, namun, sebagian besar 

penelitian ini tidak melanjutkan uji coba efektifitas pemanfaatan teknologi tersebut 

(Greenwood et al., 2017). 

Penelitian untuk mempraktekkan kesenjangan merupakan masalah yang signifikan 

dalam perawatan kesehatan. Karena kompleksitasnya, banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan termasuk biaya intervensi, kesesuaian dengan sistem yang ada, dan dampak 

pada komunikasi antara tenanga kesehatan yang profesional dan pasien (Ross et al., 2016). 

Penerapan prinsip-prinsip dari ilmu implementasi memungkinkan secara sistematis untuk 

memeriksa faktor-faktor multi-level dan mengeksplorasi bagaimana mengintegrasikan 

program berbasis bukti secara efektif ke dalam perawatan kesehatan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bukti yang ada 

tentang penerapan intervensi perawatan diri diabetes dengan memanfaatkan teknologi ke 

dalam perawatan klinis dengan membahas peluang yang potensial untuk menumbuhkan 

pemahaman tentang cara mengintegrasikan teknologi perawatan diri secara efektif ke dalam 

praktik. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pemahaman tentang penerapan intervensi yang 

diberikan teknologi dapat membantu memastikan pasien dapat memperoleh manfaat dari 

inovasi dan penerapan manajemen perilaku menggunakan teknologi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Self Care dapat diartikan sebagai wujud perilaku seseorang dalam menjaga kehidupan, 

kesehatan, perkembangan dan kehidupan sekitarnya sebagai respon  terhadap suatu kebutuhan 

sehingga dapat mencapai keadaan sejahtera, mencegah penyakit dan mempertahankan derajat 

kesehatan.(Ernawati, 2013) Bentuk aktifitas perawatan diri pada pasien DM meliputi 

(American Association of Diabetes Educator, 2020): 

1. Makanan sehat (diet), mengacu pada pemilihan makanan untuk menyusun diet yang 

seimbang, termasuk ukuran porsi yang ideal dan frekuensi makan. Tujuan dari diet adalah 

membantu pasien DM dalam mencegah komplikasi serta mengontrol metabolisme yang 

lebih baik didasarkan pada status pasien DM tersebut. 



Carolus Journal of Nursing, Vol 4 No 1, 2021 | 33 

 

2. Aktifitas (olah raga), aktifitas fisik yang dianjurkan bagi pasien DM berdurasi 30 menit 

dalam 3-5 kali seminggu sesuai dengan CRIPA (continous, rhythmical, interval, 

progresive, endurance and training). Jenis aktifitas fisik yang dapat dilakukan pasien DM 

meliputi olah raga ringan dengan berjalan kaki selama 30 menit, joging dan olah raga 

sedang seperti jalan cepat selama 20 menit. Pasien dengan kadar glikosa > 250 mg/dL, 

sebaiknya tidak melakukan aktifitas fisik karena akan meningkatkan kadar glukosa darah 

dan benda keton(DR.Dr. Soebagiyo Adi Soelistijo, Sp.PD., KEMD, 2019) 

3. Pemantauan gula darah, dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah hiperglikemia maupun 

hipoglikemi. Selain itu, juga berperan dalam pemeliharaan normalissi glukosa, sehingga 

dapat mengurangi komplikasi diabetik jangka panjang.  

4. Manajemen obat. Penelitian menunjukkan hanya 13,2% pasien yang berhasil konsisten 

dalam pengobatan DM.(Ong KL, Cheung BM, Wong LY & Tan KC, 2008) Setengah dari 

pasien DM akan menghentikan setelah 12 bulan pengobatan,(Zafar A, Davies M, Azhar A, 

2010) dan tidak taat diit (Karter AJ, Parker MM, Moffet HH, 2004),(Rhee MK, Slocum W, 

Ziemer DC, 2005) sehubungan dengan hal tersebut, peran perawat dalam memotivasi 

pasien DM dalam manajemen obat sangat diperlukan. 

5. Kemampuan pemecahan masalah (problem solving), merupakan suatu proses mental dan 

intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah berdasarkan data dan 

informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.  

6. Koping yang sehat. Kondisi DM dapat mempengaruhi secara fisik dan emosional. Hidup 

dengan diabetes setiap hari membuat frustasi, stres bahkan depresi. Sehinga kondisi 

tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien bahkan kematian.  

7. Mengurangi risiko (risk reduction),  ditujukan untuk mencegah komplikasi yang dapat 

terjadi kapan saja seperti risiko serangan jantung, kehilangan penglihatan, kerusakan ginjal 

dan saraf. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah menghindari 

merokok, rutin kontrol ke pelayanan kesehatan, serta melakukan perawatan kaki. 

 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasien dalam aktifitas perawatan diri pada pasien 

Diabetes Melitus yaitu : 

1. Health Literasi 

Keberhasilan dari program managemen penyakit kronis tidak lepas dari, kemampuan 

individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dan pelayanan 
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kesehatan untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatannya yang dikenal dengan 

Health Literacy (Berkman et al., 2010) Hasil penelitian menemukan bahwa dengan tingkat 

health literacy yang rendah terjadi peningkatan angka penyakit kronis sebesar 47% dari 

total beban penyakit, dan health literacy memerankan peran penting dalam manajemen 

penyakit kronis.  

2. Self Efikasi 

Self-efficacy dikenal sebagai salah satu sumber daya dalam memberdayakan individu untuk 

melakukan tugas pribadi mereka. Penelitian yang dilakukan di Turki menyatakan bahwa 

self efficacy memiliki hubungan yang positif dalam perawatan diri pasien DM dan 

perawatan diri dibutuhkan dalam memaksimalkan manajemen diri diabetes.(Sultan Kav, 

Arzu Akman Yilmaz, Yasemin Bulut, 2017) Pasien yang memiliki self-efficacy lebih tinggi 

akan memiliki perilaku perawatan diri yang lebih baik. 

3. Lama menderita DM 

Pada studi cross-sectional menggunakan multistage cluster sampling membuktikan bahwa 

durasi DM yang lebih lama merupakan faktor independen yang signifikan terkait dengan 

perilaku perawatan diri yang buruk. Berdasarkan kriteria DSMQ, sebagian besar pasien 

(90,1%) memiliki perilaku perawatan diri yang buruk (Al-Qahtani, 2020). 

4. Aspek emosional 

Mengkaji aspek emosional merupakan aspek penting dari manajemen diabetes, terutama 

karena terkait dengan kontrol glikemik yang buruk. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

aspek emosional berpengaruh terhadap aktifitas perilaku perawatan diri pada pasien DM. 

Pasien dengan kontrol glikemik yang buruk secara signifikan memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi (±SD) total skor PAID daripada pasien dengan kontrol glikemik yang baik (29,5 ± 

30,9 vs 16,7 ± 26,9, masing-masing; P = 0,012) (Ogbera & Adeyemi-Doro, 2011). 

5. Dukungan sosial 

Dukungan sosial ditemukan berhubungan secara positif dan signifikan dengan perilaku 

perawatan diri. Intervensi yang berfokus pada peningkatan dukungan sosial dan perawatan 

diri dari kontrol diabetes mungkin lebih efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa Dukungan sosial secara signifikan berhubungan 

dengan perawatan diri ( k = 28, r = .28, 95% CI: .21-.34, P < .001).(Siamak Mohebi, 2018; 

Youngshin Song, Soohyun Nam, Seyeon Park, In-Soo Shin, 2017). 

 



Carolus Journal of Nursing, Vol 4 No 1, 2021 | 35 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menggunakan keywords 

“technology”, “managing”, “diabetes melitus” dari data base ProQuest, Pubmed, Scopus 

yang memenuhi kriteria inklusi yaitu artikel berbahasa Inggris dan publikasi rentang tahun 

2011 - 2021. Sistem penapisan pada kajian pustaka ini menggunakan diagram PRISMA flow 

diagram (Bagan 1). 

 

HASIL PENELITIAN  

Studi dalam tinjauan (n = 11) dengan kurun waktu penelitian antar tahun 2012 s/d 

tahun 2019 (bagan 1). Sebanyak 2 studi mengintegrasikan manajemen intervensi Diabetes 

Melitus berbasis internet, 2 studi meningkatkan kepatuhan medikasi melalui pemanfaatan 

teknologi, 5 studi lebih mengulas tentang evaluasi efektifitas teknologi dalam perawatan 

Diabetes Melitus serta 2 studi mengupas tentang efektifitas peningkatan komunikasi antara 

pasien dan petuga kesehatan melalui teknologi informasi. 

 

Manajemen Informasi Intervensi Diabetes Melitus Berbasis Internet 

Persepsi pasien tentang informasi Diabetes Melitus merupakan faktor penting dalam 

mempromosikan penggunaan intervensi Diabetes Melitus berbasis internet. Informasi 

bertindak sebagai pemicu perilaku perubahan saat pasien mempelajari fakta baru tentang 

kondisi pasien dan bagaimana mengelolanya(Hofmann et al., 2016). Pasien mengakui bahwa 

nilai tindakan perawatan diri untuk diabetes melalui intervensi dan terinspirasi untuk 

menerapkan informasi yang di pelajari (Dale Dagar Maglalang, Grace J. Yoo, Rhodora A. 

Ursua, Carissa Villanueva, Catherine A. Chesla, 2017). Dengan informasi tersebut, pasien 

menganggap kondisi penyakit pasien menjadi lebih serius untuk dikelola(Hofmann et al., 

2016). 

Penggunaan teknologi informasi untuk menginspirasi perubahan dan menangani 

secara spesifik kebutuhan dengan memfasilitasi penggunaan intervensi berbasis internet 

sebagai sumber informasi untuk pendidikan mandiri diabetes. Pasien mendukung teknologi 

yang memungkinkan pasien menerima dukungan dari anggota tim kesehatan baik melalui 

telephone maupun melalui aplikasi lain. Sehingga dapat disimpulkan Diabetes Self 

Management Education (DSME) mempunyai potensi untuk mematuhi empat prinsip panduan 

dari American Diabetes Standar Asosiasi Perawatan Medis dalam algoritma perawatan 
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Diabetes (Beck et al., 2017) seperti berbagi informasi (Hofmann et al., 2016), dukungan 

psikososial dan perilaku, serta koordinasi perawatan (Dale Dagar Maglalang, Grace J. Yoo, 

Rhodora A. Ursua, Carissa Villanueva, Catherine A. Chesla, 2017). 

 

Peningkatan Kepatuhan Medikasi 

Banyak pasien menginginkan informasi lebih lanjut tentang pengendalian penyakit 

diabetes (Hofmann et al., 2016). Pasien secara mandiri mencari lebih banyak informasi 

tentang diabetes untuk meningkatkan pengetahuan serta mendapatkan rasa 'kontrol' atas 

penyakit pasien dan dampaknya terhadaphidup pasien(Andrews et al., 2017). Dapat 

disimpulkan bahwa intervensi menggunakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang diabetes akan dapat meningkatkan kesadaran pasien diabetes dan 

manajemendiri perawatan diabetes. 

Pasien menjelaskan bahwa intervensi bertindak sebagai dukungan dan meningkatkan 

tanggung jawab pasien menuju manajemen diri perawatan diabetes (Hofmann et al., 2016). 

Pasien juga menyadari apa tujuan dari manajemen diri perawatan diabetes sehingga menjadi 

lebih termotivasi untuk mengendalikan penyakit sebagai akibat dari intervensi pemanfaatan 

teknologi untuk mengelola diabetes(Dale Dagar Maglalang, Grace J. Yoo, Rhodora A. Ursua, 

Carissa Villanueva, Catherine A. Chesla, 2017; Hofmann et al., 2016)dan motivasi ini 

menghasilkan peningkatan kontrol diabetik. 

 

Evaluasi Efektifitas Tenologi Dalam Perawatan Diabetes Melitus 

Peningkatan penggunaan internet telah memperkuat efek pada pasien sehingga pasien 

menjadi lebih nyaman dengan menggunakan teknologi dan penggunaan intervensi berbasis 

teknologi semakin meningkat. Namun, ada juga beberapa pasien yang memiliki kompetensi 

yang buruk dengan teknologi (Dale Dagar Maglalang, Grace J. Yoo, Rhodora A. Ursua, 

Carissa Villanueva, Catherine A. Chesla, 2017). Hasil studi menunjukkan bahwa literasi yang 

buruk, hambatan bahasa, cacat fisik, kurangnya keterampilan teknis, perbedaan dalam 

kebutuhan belajar dan kurangnya minat menjadi faktor penyebab efektifitas pemanfaatan 

intervensi berbasis teknologi dalam manajemen diri perawatan diabetes(Smith, 2020).  

Berdasarkan hasil studi dalam tinjauan untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi dan 

hasil implementasi dan efektivitas yang terukur menggunakan uji coba klaster-acak untuk 

membandingkan efektivitas strategi implementasi. Tiga studi adalah studi percontohan yang 



Carolus Journal of Nursing, Vol 4 No 1, 2021 | 37 

 

dimaksudkan untuk mengevaluasi kelayakan implementasi (Bolin et al., 2013; Cooper et al., 

2018; Watterson et al., 2018)satu adalah studi implementasi menggunakan desain pra-pasca 

kelompok tunggal (Dickinson et al., 2019). Empat studi menilai efektivitas intervensi klinis 

berdasarkan kadar HbA1c ditemukan memiliki rata-rata HbA1c pasca-intervensi 0,5% lebih 

rendah daripada yang tidak memanfaatkan intervensi berbasis teknologi(Cooper et al., 2018). 

Pada studi Mobile Insulin Titration Intervention (MITI) menunjukkan penurunan HbA1c yang 

signifikan secara statistik dari 11,4% (pra-intervensi) menjadi 10,0% (pasca-intervensi) dan 

84% mencapai dosis insulin basal yang optimal dalam rata-rata 24 hari (Natalie Koch Levy, 

Natasha A Orzeck-Byrnes, 2018). Studi CareMessage menunjukkan penurunan HbA1c 0,4% 

relatif terhadap kelompok pembanding pada tindak lanjut dan tingkat keterlibatan yang lebih 

tinggi dengan intervensi dikaitkan dengan pengurangan HbA1c yang lebih besar (Watterson 

et al., 2018). Sehingga dapat simpulkan bahwa penurunan HbA1c yang signifikan ditemukan 

pada pasien yang mendapatkan intervensi berbasis teknologi untuk meningkatkan manajemen 

diri perawatan diabetes(Dickinson et al., 2019). Secara keseluruhan, temuan di empat studi 

menunjukkan potensi kemanjuran intervensi perawatan diri diabetes yang diberikan teknologi 

untuk meningkatkan kontrol glikemik ketika diterapkan dalam perawatan klinis secara rutin. 

 

Peningkatan Komunikasi Antara Pasien dan Petugas Kesehatan 

Penggunaan teknologi informasi kesehatan dapat meningkatkan komunikasi antara 

pasien dan petugas kesehatan, berbagi informasi dan dapat mendukung pengambilan 

keputusan(Goyal & Cafazzo, 2013). Pasien Diabetes Mellitus yang menerima pesan video 

memiliki tingkat penurunan kadar HbA1C yang lebih besar dibandingkan orang yang biasa 

menerima perawatan. Intervensi berbasis teknologi memungkinkan pasien untuk memasukkan 

atau mengetik secara manual data pemantauan di rumah, menerima umpan balik penyedia 

layanan melalui panggilan telepon atau pesan singkat layanan (SMS), menerima pengingat 

dan tips, dan akses informasi di situs web melalui browser ponsel(Bell et al., 2012). 

Intervensi berbasis ponsel untuk menunjang perawatan diabetes menghasilkan hasil 

klinis yang baik, terutama jika intervensi melibatkan komunikasi dua arah dengan data 

masukan dari pasien dan umpan balik dari penyedia layanan kesehatan. 
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Bagan 1 : PRISMA flow diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN  

Tabel 1 : Artikel Penelitian Hasil Skrining 

No. Peneliti Hasil 

1. (Bell et al., 

2012) 

Responden yang menerima pesan memiliki tingkat penurunan 

HbA1c yang lebih besar daripada responden yang menerima 

perawatan biasa. Penurunan HbA1c terbesar adalah responden yang 

menerima dan melihat pesan video >10 sebulan 

2. (Goyal & 

Cafazzo, 2013) 

Aplikasi kesehatan seluler dapat membantu pengelolaan diabetes, 

aplikasi dapat menghubungkan pasien dengan penyedia layanan 

kesehatan. Aplikasi kesehatan seluler dapat membantu pengelolaan 

diabetes, aplikasi dapat menghubungkan pasien dengan penyedia 

layanan kesehatan. 

3. (Bolin et al., 

2013) 

Studi percontohan ini menguji kelayakan dan penerimaan dari 

Diosk menunjukkan bahwa Diosk dapat diimplementasikan, 

digunakan, dan dipertahankan pada populasi dengan tingkat 

diabetes yang tinggi 

dan membatasi penggunaan program manajemen penyakit 

sebelumnya. Teknologi komputerisasi menawarkan satu solusi 

untuk 

memperluas jangkauan edukasi diabetes melalui kemudahan 

komunitas yang dapat diakses dan pengaturan klinis 

 

Pubmed (n=5.945), Scopus 

(n=4.465), ProQuest (n=23) 

Total (n=10.433) 

Skrining pertama (n=4.801) 

Skrining kedua ( n=781) 

Skrining berdasarkan 

tahun penelitian 

Skrining ketiga ( n=92) 

Skrining berdasarkan 

full text article 

Skrining berdasarkan 

relefansi judul 

Skrining berdasarkan 

sampel penelitian 

Skrining berdasarkan 

duplikasi penelitian 

Skrining keempat ( n=28) 

Skrining kelima ( n=11) 

Final artikel ( n=11) 
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4. (Hofmann et 

al., 2016) 
Penurunan yang signifikan dalam distres terkait diabetes (𝑍 = 2,04, 

= 0,04, dan = 0,28).Data kualitatif menemukan bahwa peserta 

melaporkan peningkatan termasuk peningkatan self-efficacy dan 

dukungan, lebih baik pengelolaan suasana hati yang rendah, dan 

kesadaran diabetes yang lebih besar. Peningkatan manajemen diri 

perawatan diabetes meliputi diet, olahraga rutin, dan manajemen 

medis.  

5. (Dale Dagar 

Maglalang, 

Grace J. Yoo, 

Rhodora A. 

Ursua, Carissa 

Villanueva, 

Catherine A. 

Chesla, 2017) 

Lebih dari setengah (n=26, 57,8%) dari responden menemukan 

bahwa budaya disesuaikan program intervensi meningkatkan 

keterikatan. Semua (n=45) responden merasa bahwa teknologi 

kesehatan seluler mempromosikan efikasi diri mereka. Sebagian 

besar responden (n=29, 64,4%) menyatakan adanya peningkatan 

self-efficacy sebagai hasil dari partisipasi mereka dalam intervensi.  

 

6. (Andrews et 

al., 2017) 

Peserta umumnya melaporkan kesadaran yang lebih besar dari 

kontrol glukosa. Sebanyak  <1% mengalami peningkatan HbA1c 

dan melaporkan bahwa tantangan ini mengganggu keterlibatan 

pasien. Peserta dengan peningkatan HbA1c ≥ 1% melaporkan 

rutinitas manajemen diri perawatan diabetes meskipun ada 

tantangan. 

7. (Cooper et al., 

2018) 

Delapan puluh sembilan pasien direkrut. Tingkat penarikan rendah 

pada 4,5% (n = 4). Sebanyak (49,4%) menyelesaikan ADNAT, 

terdapat perbedaan kadar HbA1c pada 6 bulan. Kontrol glikemik 

pasien (HbA1c) pada 6 bulan berkorelasi cukup baik dengan skor 

ADNAT mereka (Spearman's rho = 0,46).  

8. (Watterson et 

al., 2018) 

Program pesan teks diabetes memberikan dukungan instrumental 

dan emosional bagi peserta dan berkontribusi pada perbaikan yang 

bermakna secara klinis dalam HbA1c.  

9. (Natalie Koch 

Levy, Natasha 

A Orzeck-

Byrnes, 2018) 

Studi implementasi menunjukkan MITI terus sukses setelah transisi 

dari program RCT ke pengaturan dunia nyata. MITI menunjukkan 

fleksibel dan dapat digeneralisasikan karena mudah masuk ke situs 

yang dikelola oleh perawat yang memiliki tingkat keterlibatan 

tinggi dengan program tersebut. 

10. (Dickinson et 

al., 2019) 

Alat teknologi perubahan perilaku interaktif seperti Connection to 

Health dapat meningkatkan aktivitas SMS praktik perawatan primer 

dan meningkatkan kadar HbA1c pasien. Pendampingan latihan yang 

singkat pun membantu praktik dalam penerapan SMS 

11. (Smith, 2020) Implementasi program DSSE berbasis web untuk pasien rawat inap 

membutuhkan adaptasi untuk mengatasi tantangan di tingkat pasien, 

tim perawatan, dan proses 

 

SIMPULAN  

Studi ini membuktikan bahwa intervensi Diabetes Self Management Education 

(DSME) berbasis teknologi memiliki dampak positif baik dalam peningkatan pengetahuan 

tentang Diabetes Melitus maupun peningkatan ketrampilan dalam pengelolaan manajemen 
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perawatan diabetes sehingga kadar glukosa dapat terkontrol. Selain itu, strategi pemanfaatan 

intervensi berbasis teknologi dapat meningkatkan kemudahan komunikasi  antara pasien dan 

petugas kesehatan dalam kontrol glukosa. Metode DMSE berbasis tehnologi lebih 

diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat paham penggunaannya 

dengan tepat karena akan meningkatkan kondisi kesehatan khususnya pasien diabetes 

mellitus. 
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