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Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur saya panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah 
dan inayahNya kepada kita 
semua. Tidak lupa sholawat serta 

salam marilah kira sampaikan kepada Nabi 
Muhammad SAW.  
 

Alhamdullilah, pada saat ini saya diberikan 
kesempatan untuk menulis buku panduan untuk 
pasien diabetes atau kencing manis. Buku ini 
saya susun untuk memberikan gambaran 
edukasi atau pendidikan kesehatan yang 
menarik dan menyenangkan. Seperti yang kita 
ketahui, pendidikan kesehatan sangat penting 
untuk pasien kencing manis.  
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Tetapi kebosanan bahkan tidak tertarik dengan 
edukasi yang diberikan di pelayanan kesehatan. 
Baik itu karena bahasa yang sulit dipahami, 
malas, tidak menarik ataupun alasan lainnya. 
 

Karena itu, saya berharap dengan adanya buku 
panduan ini pasien kencing manis dapat tertarik 
untuk mendengarkan pendidikan kesehatan 
melalui seni pertunjukan seperti teater. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Mahendro Prasetyo Kusumo 
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BAB I 

Pendahuluan 

Latar Belakang 
Diabetes Mellitus (DM) atau 
kencing manis merupakan salah satu 
penyakit tidak menular yang terus 
mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Diperkirakan jumlah 
kencing manis akan mengalami 
kenaikan hingga 48% pada tahun 
2021. Salah satu penyebab tersering 
kencing manis adalah gaya hidup yang 
tidak sehat, terutama kurang aktivitas 
fisik dan pola makan yang tidak 
teratur.  
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Pada setiap penyandang kencing manis perlu 

melakukan aktivitas fisik dan kontrol pola makan 

secara teratur agar terhindar dari komplikasi.  
 

Program Edukasi merupakan salah satu cara 

yang dapat diikuti pasien kencing manis untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, efikasi diri, 

dukungan sosial dan perilaku untuk 

mengendalikan komplikasi. 

  

“Suasana santai dan menyenangkan serta bahasa 
yang sederhana diharapkan dapat memudahkan 

pasien memahami dan menerima materi yang 
disampaikan oleh edukator” 
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Kendala yang sering muncul pada saat edukasi 

adalah suasana yang tegang, takut dan bahasa 

yang digunakan terlalu medis sehingga pasien 

tidak dapat memahami isi pesan yang 

disampaikan. Edukasi kesehatan melalui 

pentas seni teater merupakan salah satu 

strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, efikasi diri, 

dukungan sosial dan perilaku penyandang 

kencing manis. 
 

Edukasi melalui pentas teater disusun 

berdasarkan keinginan pasien sehingga 

diharapkan dapat mencegah kebosanan dan 
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meningkatkan keinginan pasien untuk datang 

kembali mengikuti edukasi.  
 

Edukasi dilakukan dengan cara diskusi kelompok 

dan melibatkan langsung pasien. Penyandang 

kencing manis yang sudah mengikuti sesi materi 

yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter, 

perawat, apoteker dan ahli gizi) dapat berperan 

sebagai edukator. Pada saat pentas, 

penyandang kencing manis dapat berperan 

sebagai pemain atau penonton. Pasien dapat 

berperan sebagai edukator. 
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Peserta 
Peserta edukasi adalah semua 

penyandang kencing manis yang 

terdaftar dan aktif sebagai peserta 

prolanis minimal tiga bulan.  

 

Tujuan 
1. Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan, sikap, 

efikasi diri, dukungan sosial dan 

perilaku dalam mengendalikan 

glukosa darah penyandang kencing 

manis melalui seni teater. 
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2. Tujuan Khusus 
a. Pasien mampu mengetahui gambaran 

umum tentang definisi kencing manis 

b. Mempermudah pasien kencing manis 

untuk melakukan program aktifitas fisik 

dan kontrol pola makan secara mandiri 

c. Memberikan gambaran kepada pasien 

tentang macam-macam aktvitas fisik 

yang dapat digunakan untuk membantu 

mengendalikan glukosa darah 

d. Memberikan gambaran kepada pasien 

mengenai jenis dan manfaat makanan 

yang dapat membantu mengendalikan 

gula darah. 

e. Memonitoring program aktifitas fisik dan 

pola makan yang sudah dijalankan oleh 

pasien. 
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Keterbatasan 
Kegaiatan pentas tater ini dilakukan 

berdasarkan kemampuan pasien. Sebagian 

besar pasien adalah lansia, sehingga dibutuhkan 

waktu yang singkat dan peralatan yang 

sederhana. 
 

Metode 
Edukasi ini menggunakan metode peer group 

discussion yaitu metode yang dilakukan 

dengan cara membentuk kelompok kecil untuk 

belajar bersama-sama (diskusi kelompok).  
 

Metode ini efektif membantu mempromosikan 

perubahan perilaku, meningkatkan motivasi. 
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Selain itu metode ini membutuhkan interaksi 

yang tinggi dan dukungan antar pasien sehingga 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan kesehatan yang rumit. 
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BAB II 

Materi Edukasi 

 

Gambaran Singkat 
Materi yang akan disampaikan merupakan 

hasil analisis kualitatif yang disesuaikan 

dengan keinginan penyandang kencing 

manis. Materi sudah divalidasi oleh 

masing-masing ahli dan akan disampaikan 

oleh penyandang kencing manis melalui 

pentas seni teater. 
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Materi tentang kencing manis 

1. Pengertian kencing manis 

 

encing manis merupakan suatu penyakit 

yang ditandai oleh tingginya gula darah 

akibat kerusakan sel beta pancreas (pabrik 

yang menghasilkan insulin). 
(American Diabetes Association, 2008; American Diabetes Association, 2010; 

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2015) 
 
Pada saat makan, tubuh menghasilkan gula yang 

berfungsi sebagai bahan bakar tubuh (energi) 

untuk melakukan aktivitas. Gula darah akan 

dibawa oleh insulin ke seluruh jaringan tubul 

menjadi energi.  

K 
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Pada saat produksi insulin sedikit atau produksi 

insulin banyak tapi kerjanya tidak maksimal, 

maka gula di dalam darah meningkat 

(hiperglikemia) sehingga timbul kencing manis  
(International Diabetes Federation, 2017) 

 
 

2. Apa Tanda dan Gejala Kencing Manis? 

a. Banyak makan (laper terus)  

b. Banyak minum (haus terus) 

c. Sering buang air kecil/pipis 

khususnya malam hari 

d. Merasa mudah lelah/lemes 

e. Mata kabur 

f. Tangan dan kaki kesemutan 

g. Penurunan berat badan secara cepat  

 (NHS Lothian, 2016) 
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3. Komplikasi Kencing Manis? 

a. Penyakit jantung 

b. Stroke 

c. Gagal ginjal 

d. Gangguan syaraf 

e. Luka di kaki 

f. Gangguan penglihatan 

(NHS Lothian, 2016) 

 

4. Bagaimana cara menghindari  

Komplikasi? 

a. Periksa ke dokter secara 

rutin setiap bulan 

walaupun badan sehat 
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b. Aktivitas fisik sedang (jalan cepat, 

bersepeda, renang) selama 30 menit per 

hari  

c. Makan sayur dan buah 

d. Menghindari makanan berlemak (semua 

makanan yang digoreng dan bersantan) 

e. Memeriksa gula darah secara rutin tiap 

bulan 

f. Mengkonsumsi obat secara rutin sesuai 

anjuran dokter 

g. Mempertahankan berat badan agar 

tetap ideal 

h. Tidak merokok 

i. Tidak minum minuman beralkohol dan 

bersoda 
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j. Pemeriksaan mata secara rutin 

k. Memeriksa kaki rutin setiap hari sebelum 

mandi 

l. Mengontrol tekanan darah secara rutin 

 

5. Aktivitas Fisik yang Bisa Saya Lakukan? 

Aktivitas fisik selama 150 menit/ minggu, 

dapat dilakukan setiap 

hari selama 30 menit 

atau dua hari sekali 

selama 60 menit.  

 

Aktivitas fisik yang 

dapat membantu menjaga gula darah 

adalah berjalan cepat, bersepeda santai, 
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jogging, dan berenang direkomendasikan 

untuk pasien kecing manis karena dapat 

menjaga gula darah agar tidak tinggi. 
 

Aktifitas fisik yang dilakukan secara rutin 

setiap hari, dapat membantu pasien agar 

tidak terkena penyakit yang lebih parah 

akibat kencing manis. Penyakit yang lebih 

parah tersebut adalah penyakit jantung, 

stroke, kesemutan terus menerus, katarak, 

dan gagal ginjal. 
 

6. Bagaimana aktivitas fisik yang baik itu?  

Aktivitas fisik HARUS dilakukan secara baik, 

benar, teratur dan terukur. Contoh Aktivitas 

fisik yang dapat dilakukan 
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� Berjalan kaki menuju ketempat kerja 

selama 30 menit (misalnya: ke pasar, ke 

kantor ataupun ke sawah) 

� Membersihkan rumah selama 20 menit 

(dibagi dua, yaitu pagi 10 menis, sore 10 

menit) ditambah 10 menit bersepeda 

� Menyangkul disawah selama 10 menit, 

ditambah jalan kaki menuju ke sawah 

pulang dan pergi 20 menit 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) 
 

7. Bagaimana Merawat Kaki? 

� Rendam kaki dengan AIR HANGAT 10 

menit sebelum memotong kuku agar 

kuku menjadi lebih lunak 

� Potong kuku lurus, lalu kikir sudut kuku 
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� Hindari memotong kuku terlalu mepet 

dengan daging 

� Tidak berjalan tanpa alas kaki, 

mengenakan kaus kaki tanpa sepatu, atau 

dengan sandal bersol tipis, baik itu di 

dalam atau di luar ruangan. 

� Periksa setiap hari pada seluruh 

permukaan kedua kaki dan bagian dalam 

sepatu yang akan dikenakan 

� Cuci kaki setiap hari (dengan pengeringan 

yang hati-hati, terutama di antara jari kaki) 

� Gunakan lotion untuk melumasi kulit 

kering 

� Memotong kuku jari kaki lurus ke 

seberang 

� Hindari menggunakan bahan kimia atau 

teknik lain untuk menghilangkan kalus 
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� Mengenakan sepatu pelindung  

� Menjalani pemeriksaan kaki rutin 

� Kenakan alas kaki sesuai bentuk kaki dan 

pas, untuk mengurangi tekanan dan 

membantu mencegah luka pada kaki.  

(Sicco A. Bus1 et al., 2019) 
 
 

8. Makanan yang Harus Saya Konsumsi? 

Kontrol pola makan dapat dilakukan 

dengan cara mengatur jumlah, jenis, dan 

jadwal makanan. Prinsip kontrol pola makan 

yang disarankan adalah mengurangi dan 

mengatur konsumsi karbohidrat (nasi, 

jagung, ketela) sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing.  
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 “Pasien kencing manis HARUS mengatur 

jadwal makan secara teratur dengan 

KOMPOSISI MAKANAN yang benar. 

Komposisi makan yang dianjurkan terdiri dari 

karbohidrat, lemak, protein dan natrium 

(garam).” 

Pedoman secara umum setiap hari anda 

dianjurkan makan 3 kali sehari terdiri dari: 

a. 1 piring nasi atau penukranya.  

b. 1 potong ikan atau penukarnya.  

c. 1 potong tempe atau 

penukarnya. 

d. 1 mangkok sayuran 

e. Buah – buahan 
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Dianjurkan makan tiga kali sehari dan 

bila perlu dapat diberikan makanan 

selingan seperti buah atau makanan 

lain sebagai bagian dari kebutuhan 

kalori sehari.  

 
Contoh sumber Makanan 
� Sumber karbohidrat: nasi, roti, jagung, 

ketela, ubi  

� Sumber protein: ikan, udang, cumi, 

daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, 

produk susu rendah lemak, kacang-

kacangan, tahu dan tempe.  
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� Sumber lemak: minyak, margarin, 

santan, kulit ayam, kulit bebek dan 

lemak hewan lainnya. 

� Sumber vitamin: semua buah yang ada 

rasa asam (misalkan jeruk, apel dan 

mengga) 

� Garam dapur tetap dapat digunakan 

sebagai penyedap makanan dalam 

jumlah secukupnya. 
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9. Pengobatan? 

Prinsip pengobatan 

kencing manis adalah 

minum obat rutin 

Sesuai dengan 

petunjuk Dokter. Jika 

lupa minum obat, 

jangan konsumsi 

obat dalam satu waktu untuk menganti 

obat yang lupa diminum. Ketika 

mengalami gejala seperti gemetaran, 

pucat, pusing, keringat dingin harus 

segera minum atau makan manis dan 

segera ke pelayanan kesehatan terdekat. 
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Periksa gula darah secara rutin setiap 

bulan ke dokter dan konsultasikan. 
 

10. Kencing manis dapat disembuhkan? 

Kencing manis tidak dapat 

disembuhkan tetapi dapat dikontrol 

sampai dengan baik tanpa minum 

obat. Gula darah dapat terkontrol baik 

jika melakukan aktivitas fisik secara 

teratur dan kontrol pola makan. Syarat 

gula darah terkontrol baik jika gula 

darah sewaktu (GDS) kurang dari 200 

mmHg atau gula darah puasa (GDP) 

kurang dari 110 mmHg.  
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BAB III 

Langkah- Langkah 

Pelaksanaan Teater 
 
 
 

Gambaran Singkat 
Panduan pelaksanaan tetaer 

diadaptasi dari The California Arts 

Standards for Theatre. Panduan 

tersebut disesuaikan dengan keinginan 

pasien kencing manis di Kabupaten 

Sleman. Panduan teater digunakan 

untuk mempermudah pasien 

mementaskan naskah cerita.  
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Pentas teater ini dirancang sebagai 

salah satu media edukasi. Metode 

edukasi yang digunakan adalah perr 

group disscusion (diskusi kemompok 

sebaya). 

 
Tujuan diskusi kelompok sebaya adalah 

untuk mengubah pengetahuan, sikap, 

efikasi diri dan perilaku aktivitas fisik dan 

kontrol pola makan untuk mengendalikan 

gula darah. 
 

Durasi pentas teater adalah maksimal 30 

menit. Pada saat pentas teater diharapkan 

dapat menstimulasi saraf sosial pasien 

lainya.  
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Saraf sosial yang terstimulasi dapat 

menciptakan suasana yang santai, menarik 

dan tidak membosankan. Ada 4 langkah 

utama pentas seni teater yaitu creating, 

perfoming, responding, dan connecting. 
 

Tujuan 
Tujuan teater ini adalah untuk menstimulsi 

saraf sosial sehingga dapat mengubah 

pengetahuan, sikap, efikasi diri dan perilaku 

pasien DM tipe 2.  
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Ruang Lingkup 
a. Fasilitator: Dokter, perawat, apoteker dan 

ahli gizi 
b. Kelompok Prolanis 

 

Dokumen terkait 
a. Materi kencing manis 

b. RM Pasien 

c. Register Pasien prolanis  
 

Prosedur 
1. Proses Creating 

Tujuan proses creating adalah menyusun 

naskah cerita yang akan digunakan pada saat 

pentas teater.  Terdapat 3 langkah creating 

yaitu: 
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a. Menentukan Ide 

Pasien menentukan ide dan membuat 

rancangan pentas seni teater dengan 

didampingi fasilitator melalui diskusi 

kelompok. Pasien kencing manis 

menyampaikan permasalahan yang 

dihadapi pada saat mengendalikan 

glukosa darah. Cara yang dilakukan 

fasilitator untuk menentukan ide adalah 

memberikan dorongan kepada pasien 

untuk: 

1) Menentukan ide yang berasal dari 

pengalaman pribadi pasien dalam 

mengendalikan kencing manis.  
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2) Menentukan alat bantu peraga yang 

akan digunakan pada saat pentas 

teater (misalnya alat peraga 

makanan yang tidak sehat) untuk 

mempermudah pasien. 
 

 

 

 

 

“Pentas seni teater yang dipentaskan 

menceritakan kehidupan sehari-hari 

dengan bahasa sederhana dan waktu 

yang singkat” 
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Berikut ini langkah yang akan 

dilakukan oleh fasilitator setelah 

pasien menentukan ide 

1) Fasilitator melakukan identifikassi 

permasalahan yang dihadapi pasien 

kencing manis dalam 

mengendalikan gula darah 

2) Identifikasi dilakukan melalui studi 

pendahuluan (data sekunder). 
 

b. Mengembangkan Ide  

Pasien diharapkan mampu 

mengembangkan ide-ide yang 

ditemukan dengan cara mendorong 

pasien untuk: 
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1) Memilih cerita dan dialog yang 

digunakan untuk pentas teater 

2) Menentukan gerakan, lagu, musik dan 

kostum yang akan digunakan. 
 

Langkah-langkah mengembangkan ide 

1) Fasilitator berdiskusi dengan pasien 

tentang tema yang akan digunakan 

untuk pentas (misalnya: pencegahan 

komplikasi akibat kencing manis) dan 

dimasukkan dalam naskah lakon 

2) Fasilitator dan pasien merancang 

sinopsis (ringkasan cerita) bekerjasama 

dengan penulis naskah lakon 

berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi pasien 



36 
 

3) Penulis lakon menentukan tokoh-tokoh 

yang dihidupkan dalam cerita 

(Penokohan). Tokoh tersebut dibagi 

menjadi 3 karakter yaitu karakter 

fisiologis, psikologis dan sosiologis. 

4) Fasilitator menentukan jumlah tokoh dan 

pemeranan tokah dalam pertunjukan 

teater. Tokoh-tokoh tersebut terdiri 

dari: 

� Tokoh protagonis menggu-nakan 

baju dokter, seseorang cerdas, 

ramah, bijaksana, sabar, humoris. 

� Tokoh antagosis contohnya orang 

ngeyelan, suka mem-bantah dengan 

menggunakan pakaian sehari-hari. 



37 
 

� Tokoh pembantu ada yang membantu 

tokoh protagonis dan ada yang 

membantu antagonis. 

a) Setelah menentukan tokoh-tokoh 

yang dihidupkan, penulis naskah 

lakon menyusun alur ceritan/ 

skenario. 

b) Menentukan seting waktu dan 

seting tempat pementasan. 

Misalnya apakah seetingnya 

kerajaan, pedesaan, dipasar atau 

dipuskesmas (dicari yang santai). 

c) Setingnya natural dengan kostum 

sehari-hari sesuai dengan yang 

digunakan. Lakon ini akan dikemas 
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menjadi 1 adegan (artinya dari awal 

sampai akhir hanya adegan itu) dan 

berlangsung di Puskesmas. Misalnya 

di halaman puskesmas dengan 

setingan tempat duduk, meja supa 

menarik. Durasi waktu maksimal 60 

menit. 

d) Diskusi selesai 
 

Penyusunan naskah lakon secara utuh 

dengan durasi yang dikehendaki pasien. 

Penulis naskah menulis sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh dokter 

atau educator. Penulis lakon menulis 

cerita sesuai cerita lakon yang sudah 

merupakan hasil diskusi dengan peneliti. 
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c. Latihan 

Tujuannya: 
1) Membawa pasien pada kondisi khusus 

sehingga neurosepcion yang sifatnya 

pasif menjadi aktif untuk memberikan 

invormasi kepada individu bahw 

lingkungannya safe 

2) Untuk mengaktifkan neuroception 

yang dinamis (cortico bulbaris 

hatways) ketika berupaya agar kondisi 

safe bersifat berkelanjutan 

(sustainable). 
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Fasilitator mendorong pasien untuk menjawab 

pertanyaan yang muncul selama latihan. 

Sebagai contoh pertanyaan yang mungkin 

muncul adalah “peran apakah yang sesuai 

dengan dengan diri saya?”.  
 
 

Langkah-langkah latihan adalah sebagai berikut 

1) Menunjuk sutradara untuk mempersiapkan 

rancangan sebuah pertunjukan yang akan 

digelar. 

2) Sutradara menafsirkan naskah lakon (mulai 

dari membaca, memahami, menghayati yang 

akan memberikan gambaran pertunjukan 

yang akan dilakukan, mulai panggung, 

costum, musik, lagu, nyanyian dan gerakan, 

termasuk pengaturan lampu).   
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Pada saat latihan, masing-masing pasien harus 

sudah memahami peran yang akan dibawakan 

saat pentas. Pada saat latihan pasien didampingi 

oleh dua fasilitator. Fasilitator berasal dari ahli 

di bidang seni pertunjukan dan dokter ahli di 

bidang komunikasi atau perilaku. Seniman di 

bidang seni pertunjukan mendampingi pemain 

saat latihan sebelum pentas, sedangkan dokter 

dibidang komunikasi atau perilaku mendampingi 

pemain dalam hal komunikasi efektif. 
 

Selama latihan diharapkan pasien dapat 

menciptakan suasana yang santai, humor dan 

menyenangkan melalui stimulasi saraf sosial 

yang melibatkat semua otot wajah dan leher 

(Porges, 2001).  
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ateri disampaikan diawal latihan oleh 

fasilitator. Materi tersebut berisi tentang 

tanda, gejala dan pencegahan DM tpe 2 dengan 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.  
 

Pada saat latihan pemain akan berdiskusi 

tentang materi yang sudah disampaikan 

oleh fasilitator. Materi tersebut telah 

disusun dalam bentuk naskah cerita oleh 

tim ahli seni teater. Pentas seni teater 

dilakukan dengan gerakan, iringan musik 

dan nyanyian termasuk komunikasi dua 

arah sehingga merangsang otot wajah 

yang dapat menciptakan suasana santai 

dan humor. 
 

M 
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Latihan dilakukan sebanyak 2 kali di Puskesmas 

dan Klinik sesuai jadwal kesuai kesepakatan 

antara pasien dan fasilitator. Durasi latihan 

maksimal 45 menit dan diakhir diskusi antara 

pemain dan fasilitator selama 15 menit. Diskusi 

dilakukan untuk membahas kendala yang 

dihadapi pada saat latihan dan mencari 

solusinya.  
 

2. Proses Perfoming 

Tujuan tahap ini adalah mementaskan naskah 

cerita yang sudah dihayati, ditafsirkan dan dikaji 

oleh pemain.  

Performing terdiri dari 3 langkah, yaitu : 

 

 



44 
 

a. Memilih karakter 

asilitator dan pemain yang sudah 

ditunjuk bertemu untuk 

menentukan latihan casting. Tujuan 

latihan casting adalah penunjukan pasien 

untuk bermain atau berperan sebagai 

lakon oleh fasilitator. Sebelum casting, 

fasilitator menentukan krakter dengan 

cara diskusi bersama dengan pemain. 

Fasilitator menentukan time schedule 

mulai dari reading sampai dengan gladi 

bersih.  
 

Fasilitator memberikan dorongan kepada pasien 

untuk mengidentifikasi karakter yang akan 

mereka perankan dengan cara menentukan 

F
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tokoh-tokoh yang dihidupkan dalam cerita 

(Penokohan).  

“Misalnya pasien berperan sebagai dokter, 
maka pasien akan menghayati dan mendalami 

perannya sebagai dokter”  
 

 

Ada 2 karakter penokohan yaitu 

� Dimensi fisiologis, misalnya pasien yang 

memerankan sebagai pasien kencing manis 

adalah pasien yang berbadan gemuk.  

� Dimensi psikologis, misalnya pasien yang 

memerankan sebagai pasien adalah pasien 

yang terlihat sedih dan terlihat memiliki 

beban hidup yang berat. 
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� Dimensu sosiologis, misalnya pasien yang 

memerankan sebagai dokter adalah pasien 

yang terlihat berwibawa dan menghibur 

� Setelah ditentukan perannya, pemain akan 

melakukan analisis terhadap peran 

yang akan pentas. Pemain juga dapat 

mengeksplorasi gerakan, suara, kostum 

bahkan make up dari karakter yang ia 

perankan. 
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b. Persiapan Pentas Seni Teater 

Pada langkah ini terdiri dari 2 tahap, yaitu  

1) Gladi kotor, gladi bersih dan 

penataan artistik.  

Pemain seperti pentas yang 

sebenarnya akan tetapi masih boleh 

ada keselahan.  

Penataan artistik menekankan pada 

persiapan dalam menata panggung, 

lampu, properti, sound dan kostum 

yang akan digunakan pada saat 

pentas teater. Fasilitator mendukung 

dan mendorong pasien untuk: 
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� Memahami bahwa imajinasi merupakan 

dasar dari pentas seni teater. Skenario 

yang muncul dari ide-ide berasal dari 

imajinasi, misalnya mempraktekkan cara 

pengendalian glukosa darah melalui 

imajenasi yang sudah pernah dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

� Menentukan setingan panggung, lampu, 

kostum, penata rias dan peoperti yang 

dibutuhkan. Contohnya pasien 

(kelompok) menyiapkan pangung, 

dekorasi dan hal lain yang sesuai dengan 

cerita yang akan di pentaskan. 
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2) Gladi bersih 

pemain seperti pentas yang sebenarnya 

akan tetapi tidak boleh ada keselahan 

(paling lambat H-2). 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah: 

a. Latihan  

1) Berlatih reading.  

  Sebelum berlatih reading 

fasilitator memberikan naskah lakon 

kepada pemain dan menjelaskan 

kepada pemain. Latihan reading 

dilakukan dengan cara pemain 

mendalami naskah yang dipandu 
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fasilitator sehingga pasien paham 

betul isi naskah, termasuk dialog 

yang ada dan cara berkomunukasi 

diatas panggung mulai dari intonasi, 

jeda-jeda, panjang dan pendeknya 

ucapannya, nadanya. Hal ini wajib 

dilakukan agar setiap tokoh 

mempunyai gambaran yang harus 

dilakukan.  

  Proses pembacaan naskah yang 

bertujuan untuk menghayati peran 

setiap pemain yang akan dilakukan 

(reading). 

Misalnya: seseorang yang 

memerankan pasien kencing manis 
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“Sebelum 
menghayati, 

pemain harus 
paham dan hafal 
naska dialognya” 

diminta untuk membaca naskah 

cerita untuk menghafal naskah atau 

dialog sehingga pemain dapat 

menghayati kehidupan tokoh cerita. 

Sebelum menghayati, pemain harus 

paham dan hafal naska dialognya. 

Setelah penghayatan dilanjutkan 

dengan latihan mengekspresikan 

hasil 

penghayatan 

naskah di 

panggung (Gladi 

bersih). 
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2) Berlatih acting  

Berlatih acting dilakukan dengan cara 

pasien akan memerankan tokoh sesuai 

dengan karakter yang diperankan diatas 

panggung sehingga dapat menciptakan 

kehidupan diatas panggung. Pada saat 

berlatih acting setiap pemain harus 

mampu mengekspresikan hasil 

penghayatan di panggung tanpa naskah. 

3) Fasilitator memanggil tim artistic 

(kondisional) untuk menentukan 

setingan panggung, lampu, kontum, 

persiapan tata rias, persiapan property, 

tata suara, iringan musik, termasuk 

pengaturan kursi penonton 
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c. Pentas Seni Teater 

   Diharapkan pasien dapat menyampaikan 

pesan kesehatan melalui pentas teater. 

Fasilitator mendorong pasien untuk terlibat 

dalam pentas seni teater dan berbagi cerita 

tentang pengalaman hidup dalam 

mengandalikan gula darah dengan pasien 

lain. Misalkan ada pasien yang berperan 

sebagai orang dengan kencing manis yang 

memiliki perilaku tidak sehat. Akibat dari 

perilaku tersebut, pasien terkena 

komplikasi gagal ginjal yang harus cuci 

darah seumur hidup.  

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: 
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1) Model pengaturan pemonton melingkar 

2) Pementasan (hasil dari penghayatan 

naskah oleh para pemain yg 

diproyeksikan dengan cara acting diatas 

pangung di depan penonton), pada saat 

pentas, pemain dapat melakukan 

improvisasi.  

a) Sebelum pentas dimulai, ada sesi 

diskusi singkat (breafing) selama 5 

menit untuk memastikan bahwa 

pemain sudah lengkap. 

3) Pentas seni teater dibagi menjadi enam 

babak yaitu: 
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� Babak 1: pembukaan dengan diiringi 

gerakan dan musik yang menyenangkan 

� Babak 2: teman sebaya menjelaskan 

tentang definisi kencing masis selama 2 

menit 

� Babak 3: teman sebaya lain menjelaskan 

tentang tanda dan gejala kencing manis 

� Babak 4: lelucon dengan cara saling 

mengejek antar pasien yang melibatkan 

penonton selama 2 menit 

� Babak 5: memperagakan perilaku sehat 

salah satunya aktifitas fisik dan kontrol 

pola makan yang cocok untuk pasien 

kencing manis selama 2 menit. Teman 

sebaya memperagakan langsung 
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aktifitas fisik yang benar. Teman sebaya 

juga mempraktekan pola makan yang 

benar dengan bantuan alat peraga 

makanan. 

� Babak 6: lelucon dengan menghadirkan 

orag-orang yang dianggap lucu, misalkan 

orang berbadan gemuk. Pada babak ini 

teman sebaya akan memberikan contoh 

kompliksi akibat kening manis. 

� Pada setiap babak, diseling dengan lagu 

dan iringan musik yang dapat menghibur 

pemain dan penonton. 
 

b) Pertunjukan ini juga melibatkan peran serta 

penonton untuk dapat saling berinteraksi 

(face to face) sehingga akan menghidup-kan 
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suasana menjadi suasana yang 

menyenangkan. 

c) Pemain dibebaskan menyampai-kan 

pengalaman pribadi dalam mengendalikan 

gula darah, termasuk permasalahan pengen-

dalian kencing manis. 

d) Pada saat pentas, pemain dibebaskan 

berekspresi dan berimprovisasi agar pemain 

dan penonton terhibur. Pada sua-sana yang 

santai dan menye-nangkan diharapkan 

pasien lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan pada saat edukasi melalui 

pentas seni teater. 

 

 



58 
 

4) Penutup 

Setelah selesai pentas, fasilitator dan 

pemain melakukan diskusi kelompok 

selama 5 menit untuk mendiskusikan 

dan memberikan masukan tentang 

pelaksanaan pentas teater. Tujuannya 

dapat memberikan masukan, sehingga 

dihasilkan bentuk intervensi yang lebih 

baik. 
 

3. Proses Responding 

Tujuannya adalah Pemain menemukan nilai-

nilai yang belum muncul pada saat pentas 

seni teater untuk diimplementasikan dalam 

perilku sehat sehari-hari. 
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“Refleksi dilakukan 
penonton tentang pesan, 

presepsi dan nilai-nilai yang 
sudah disampaikan” 

a. Refleksi 

Pada langkah ini fasilitator bersama 

pemain dan penonton berkumpul untuk 

melakukan refleksi. Tujuannya adalah 

Pemain mengingat kembali respon 

emosional dalam memerankan suatu 

karakter. Nilai-nilai itu diharapkan dapat 

diimplementasikan dalam perilau sehari-

hari.  

Pasien diharapkan mampu menganalisis 

seni teater dengan cara mengingat 

kembali respon emosional pemain dalam 

memerankan 

suatu 

karakter.  
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Contohnya setelah selesai memerankan 
karakter klenting kuning pasien 
mengekpresikan perasannya kepada 
teman-teman yang lain.  

 

b. Penjelasan 
 

Pemain mampu menjelaskan respon 
emosional pemain pada saat pentas. 
Fasilitator memberikan dorongan kepada 
pemain untuk: 
1) Menentukan pilihan dalam pentas 

teater yang sesuai. Contohnya pasien 

mengutarakan kesukaannya terhadap 

karakter klenting kuning dan merasa 

dapat memerankannya lebih baik dari 

peserta lain. 

2) Menentukan nama dan 

mendiskripsikan karakter yang sudah 
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dimainkan. Misalnya suatu karakter 

belum memiliki nama dan pasien 

berinisiatif untuk memberikan nama 

(misal Sumiyati) dan menjelaskan 

karakternya yang lucu dan banyak 

bicara. 

3) Mendeskripsikan cara menyampaikan 

emosi dan pilihan diri sendiri 

dibandingkan dengan emosi dan 

pilihan dari karakter. Contoh: pada saat 

pasien memerankan Sumiyati yang 

lucu, maka pasien harus bisa 

memerankan tokoh yang lucu, 

walaupun aslinya bukan orang yang 

suka melucu. 
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c. Evaluasi 

Tujuannya adalah mengevaluasi pentas seni 

teater sesuai hasil refleksi dan penjelasan 

yang sudah dilakukan.  

Fasilitator malakukan penilaian tentang 

kegitan yg dilakukan berhasil atau tidak (tepat 

atau tidak, berdaya guna tidak). Edukator 

mendorong peserta untuk mendiskusikan dan 

buat keputusan tentang teater yang sudah 

dimainkan. Misalnya pasien menjelaskan 

bahwa karakter yang ia perankan dapat 

memberikan pendidikan mengenai pemilihan 

makanan sehat. 
 

4. Proses Connecting 

Penonton menghubungkan antara penge-

tahuan yg dimiliki dengan impelementasi 

sehari-hari 
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a. Empati 

Pasien diharapkan mampu 

menggabungkan antara pengetahuan dan 

pengalaman pribadi dalam 

mengandalikan kencing manis pada saat 

pertunjukan seni teater.  
 

Fasilitator memberikan dorongan kepada 

pasien untuk mengidentifikasi persamaan 

antara cerita dalam pentas seni dan 

pengalaman pribadi mereka. Misalnya, 

saat pentas seni pasien memerankan 

tokoh yang jarang olahraga dan 

merasakan badan yang tidak bugar setiap 

hari dan hal ini sama seperti yang terjadi 

pada pasien. 
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b. Keterkaitan  

Tujuannya adalah menghubungkan ide 

pengendalian gula darah melalui seni teater 

dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang 

berlaku.  

 
Pasien diharapkan mampu untuk 

menghubungkan ide dan karya seni dengan 

konteks sosial, budaya, dan sejarah untuk 

memperdalam pemahaman. Fasilitator 

memberikan dorongan kepada pasien untuk: 

a. Mengunakan kemampuan dan 

pengetahuan mereka dalam pentas seni 

teater. Misalnya pasien memiliki 

kemampuan untuk bernyanyi dan 

diaplikasikan pada pentas seni. 
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b. Menggunakan kemampuan mendengar 

untuk berpartisipasi dalam pentas seni 

teater. Misalnya pasien mendengarkan 

saran pemain lain atau penonton 

terkait karakter yang ia perankan. 
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