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ABSTRAK
Diabetes melitus merupakan satu dari empat jenis penyakit tidak menular utama
menurut WHO. Laporan statistik dari International Diabetes Federation (IDF)
mengatakan, ada sekitar 230 juta penderita diabetes di dunia. Data dari dinas
kesehatan kota Padang tahun 2016 mengatakan bahwa kunjungan terbanyak
terdapat di Puskesmas Andalas berjumlah 2410 kasus. Tujuan penelitian ini
adalah membandingkan penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan diabetes
melitus antara 2 responden dengan teori dan penelitian sebelumnya yang
dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang tahun 2017.
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi 113 orang kunjungan diabetes
melitus pada usia pertengahan dengan sampel 2 responden, yaitu Ny.N sebagai
partisipan I dan Ny.D sebagai partisipan II.
Hasil pengkajian didapatkan tiga diagnosa keperawatan keluarga yang sama
antara partisipan I dengan partisipan II, yaitu resiko ketidakstabilan gula darah,
defisit pengetahuan megenai diit diabetes melitus dan resiko komplikasi.
Dilakukan skoring untuk menentukan diagnosa yang menjadi prioritas masalah.
Setelah itu dirumuskan intervensi sesuai 5 TUK dan dilakukan implementasi lalu
didapatkan evaluasi keperawatan dan dilakukan dokumentasi.
Melalui pimpinan Puskesmas Andalas studi kasus ini dapat digunakan sebagai
tambahan informasi dalam mengembangkan program perkesmas di keluarga
dengan diabetes melitus seperti pelayanan kesehatan sesuai rencana, memantau
keteraturan kontrol gula darah dan berobat dengan pengobatan jangka panjang
serta pemberian asuhan keperawatan dirumah.
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: Diabetes melitus, keluarga, asuhan keperawatan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem kesehatan nasional bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang
lebih tinggi yang memungkinkan orang hidup lebih produktif baik sosial
maupun ekonomi dalam bentuk pembangunan kesehatan di Indonesia.
Dengan meningkatnya status sosial dan ekonomi, pelayanan kesehatan
masyarakat, perubahan gaya hidup dan bertambahnya umur harapan hidup,
maka di Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit menular
menjadi penyakit tidak menular, hal ini di kenal dengan transisi epidemiologi.
Empat jenis penyakit tidak menular utama menurut WHO adalah penyakit
kardiovaskular (penyakit jantung koroner dan stroke), kanker, penyakit
pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi kronis), dan diabetes
mellitus (Depkes RI dalam Hasdianah, 2012).
Diabetes melitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai
dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kerusakan
pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (Smeltzer & Bare, 2015).
Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme kronis yang ditandai
dengan tingginya kadar gula darah sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin.
Hal tersebut dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin
oleh sel beta langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang
responsifnya sel tubuh terhadap insulin (Sunaryati dalam Masriadi, 2016).
Diabetes merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang mengancam
hidup banyak orang. Laporan statistik dari International Diabetes Federation
(IDF) mengatakan, ada sekitar 230 juta penderita diabetes di dunia. Angka
tersebut terus bertambah 3% atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Jumlah
penderita diabetes diperkirakan akan mencapai 350 juta pada tahun 2025.
Setengah dari angka tersebut berada di Asia terutama India, China, Pakistan
dan Indonesia. World Health Organization (WHO) memprediksikan kenaikan
jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000
menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Jumlah tersebut menempati urutan

ke-4 terbesar di dunia setelah India (31,7 juta), Cina (20,8) juta dan Amerika
Serikat (17,7 juta) (Syafey dalam Masriadi, 2016).
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 mengatakan bahwa
wawancara yang dilakukan terhadap responden yang berumur ≥ 15 tahun
didapatkan hasil prevalensi diabetes mellitus di Indonesia yang terdiagnosis

dokter sebesar 1,5%.

Diabetes mellitus terdiagnosis dokter atau gejala

sebesar 2,1%. Prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat
di DI Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%) dan
Kalimantan Timur (2,3%). Sedangkan Sumatera Barat di posisi 10 bersama
Jawa Barat, Banten dan Bali dengan persentase masing-masing 1,3%.
Prevalensi diabetes mellitus pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada lakilaki dan meningkat sesuai dengan bertambahnya umur, namun mulai umur

≥65 tahun cenderung menurun. Prevalensi Diabetes mellitus di perkotaan
cenderung lebih tinggi dari pada perdesaan dan cenderung lebih tinggi pada
masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi.
Sumatera Barat merupakan salah satu dari 17 provinsi yang dikategorikan
memiliki prevalensi penderita diabetes mellitus yang lebih tinggi. Tahun 2011
prevalensi penderita diabetes mellitus tipe 2 sebesar 1,2% dan pada tahun
2013 memiliki prevalensi penderita diabetes mellitus tipe 2 sebesar 1,3%. Hal
ini membuktikan adanya kenaikan angka penderita diabetes mellitus tipe 2
dari tahun 2011-2013 yaitu prevalensi Nasional sebesar 0,4% dan Sumatera
Barat sebesar 0,1% (Riskesdas, 2013). Dinas Kesehatan Kota padang (DKK)
tahun 2016 mengatakan bahwa jumlah penderita diabetes dari seluruh
puskesmas yang ada di kota Padang sebanyak 3.845 kasus baru dan 18.678
kasus lama dengan total 22.523 penderita diabetes mellitus. Dari 23
puskesmas di Kota padang, puskesmas Andalas menduduki peringkat
pertama sebanyak 185 kasus baru dan 2.225 kasus lama dengan total 2.410
kasus. Pada peringkat kedua yaitu puskesmas Lubuk Buaya sebanyak 90
kasus baru dan 2.159 kasus lama dengan total 2.249 kasus. Sedangkan
peringkat ketiga yaitu puskesmas Lubuk Begalung sebanyak 414 kasus baru
dan 1.488 kasus lama dengan total 1.902 kasus. Kasus diabetes mellitus di

puskesmas Andalas tahun 2014 berjumlah 2.028 kasus dan mengalami
penurunan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.860 kasus, tetapi mengalami
peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 2.410 kasus.
Ini merupakan peningkatan yang relatif tinggi, bisa disebabkan karena masih
banyak keluarga yang tidak melakukan pengontrolan gula darah secara rutin
dan tidak mengetahui tanda dan gejala dari diabetes mellitus
Diabetes mellitus memiliki gejala antara lain rasa haus yang berlebihan
(polidipsi), sering kencing (poliuri) terutama malam hari, sering merasa lapar
(poliphagi), berat badan yang turun dengan cepat, keluhan lemah, kesemutan
pada tangan dan kaki, gatal-gatal, penglihatan jadi kabur, impotensi, luka sulit
sembuh, keputihan, penyakit kulit akibat jamur di bawah lipatan kulit, dan
pada ibu-ibu sering melahirkan bayi besar dengan berat badan > 4 kg.
Didefinisikan sebagai diabetes mellitus jika pernah didiagnosis menderita
kencing manis oleh dokter atau belum pernah didiagnosis menderita kencing
manis oleh dokter tetapi dalam 1 bulan terakhir mengalami gejala sering
lapar, sering haus serta sering buang air kecil dalam jumlah banyak dan berat
badan turun (Riskesdas, 2013).
Salah satu upaya untuk mengurangi timbulnya tanda dan gejala serta
mencagah terjadinya diabetes mellitus adalah dengan melakukan pemeriksaan
gula darah secara rutin. Pemeriksaan gula darah biasanya sering dilakukan
masyarakat di Puskesmas. Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting
dalam peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia
maupun internasional serta bertanggung jawab mengupayakan kesehatan pada
jenjang tingkat pertama dan berkewajiban menanamkan budaya hidup sehat
kepada

setiap

keluarga.

Untuk

mencapai

tujuan

tersebut,

perlu

menyelenggarakan asuhan keperawatan pada keluarga. (Sudiharto, 2012).
Asuhan keperawatan keluarga menurut PERKESMAS 279 tahun 2006
merupakan asuhan keperawatan yang ditujukan pada keluarga rawan
kesehatan / keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan yang di
temukan di masyarakat dan dilakukan di rumah keluarga. Kegiatannya antara

lain mengidentifikasi keluarga rawan kesehatan / keluarga miskin dengan
masalah kesehatan di masyarakat, penemuan dini suspek kasus kontak
serumah, pendidikan kesehatan terhadap keluarga, kunjungan rumah (home
visit/home health nursing) sesuai rencana, pelayanan keperawatan dasar
langsung (direct care) maupun tidak langsung (indirect care), pelayanan
kesehatan sesuai rencana, misalnya memantau keteraturan berobat pasien
dengan pengobatan jangka panjang, pemberian nasehat (konseling) kesehatan
keperawatan dirumah dan dokumentasi keperawatan. Sedangkan menurut
Sudiharto (2012) asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian
kegiatan dalam praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sebagai
anggota keluarga yang bertujuan memandirikan klien sebagai bagian dari
anggota keluarga.
Keluarga merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan yang meningkatkan
derajat kesehatan komunitas. Apabila setiap keluarga sehat akan tercipta
komunitas yang sehat. Masalah kesehatan yang dialami oleh salah satu
anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Masalah
kesehatan yang dialami oleh sebuah keluarga dapat mempengaruhi sistem
keluarga tersebut (Sudiharto, 2012). Keluarga sebagai satuan kelompok
individu dan di dalam keluarga dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan
atau memperbaiki masalah kesehatan dalam kelompoknya sendiri. Hampir
setiap masalah kesehatan individu di dalam keluarga mulai dari awal sampai
akhir akan dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga mempunyai peran utama
dalam memelihara kesehatan seluruh anggota keluarganya dan bukan
individu itu sendiri yang mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang
diinginkan. Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan. Penyakit
pada salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh keluarga
tersebut. Apabila salah satu anggota keluarga menderita sakit, maka peran
anggota keluarga akan mengalami perubahan (Friedman, 2010).
Salah satu fungsi dasar keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan
(Friedman dalam Setyowati dan Murwani, 2008).

Keluarga merupakan

bagian terpenting bagi semua orang. Begitu pula bagi penderita Diabetes

mellitus. Disadari atau tidak, saat seseorang mengalami diabetes mellitus
maka mereka akan mengalami masa–masa sulit. Mereka harus mulai
berbenah diri, mulai mengontrol pola makan dan aktifitas. Hal tersebut pasti
sangat membutuhkan bantuan dari orang sekitar terutama keluarga, dengan
menceritakan kondisi diabetes mellitus pada orang terdekat, maka akan
membantu dalam kontrol diet dan program pengobatan. Dukungan Keluarga
Keluarga merupakan faktor penting bagi setiap orang, keluarga tempat kita
berbagi kebahagiaan dan kesedihan, begitu juga bagi pasien Diabetes
mellitus. Mereka yang menderita DM akan rendah diri, putus asa, dan
tersinggung. Sehingga dalam pengendalian diabetes mellitus dibutuhkan
bantuan keluarga baik dukungan moril maupun spiritual. BPOM RI (2006)
menjelaskan bahwa faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor yang
berpengaruh dalam menumbuhkan kepatuhan pasien. Dari pernyataan
tersebut dapat dilihat bahwa orang terdekat dalam hal ini adalah keluarga
mempunyai peranan untuk membantu penderita Diabetes mellitus dalam
melakukan perawatan terhadap penyakit Diabetes mellitus (Wardani dan
Isfandiari, 2014). Oleh karena itu peran keluarga sangat mendukung dalam
mencapai keberhasilan perawatan klien diabetes mellitus di rumah (Wulan
dkk, 2014).
Keluarga memiliki tugas dalam pemeliharaan kesehatan para anggotanya,
termasuk mengenal masalah diabetes mellitus, mengambil keputusan untuk
melakukan tindakan pengobatan yang tepat, memberikan keperawatan kepada
anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana rumah yang kondusif
bagi kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dalam
mengatasi masalah ini peran perawat adalah memberikan asuhan keperawatan
keluarga untuk mencegah komplikasi lebih lanjut (Friedman, 2010).
Diabetes mellitus apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan
timbulnya komplikasi dengan penyakit serius lainnya seperti gangguan
penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual,
luka sulit sembuh dan membusuk/gangren, infeksi paru-paru, gangguan
pembuluh darah, stroke dan sebagainya. Tidak jarang, penderita DM yang

sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadi pembusukan.
(Fatimah, 2015).
Dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi penderita Diabetes mellitus dalam
merawat penyakitnya. Hasil penelitian dari Wardani dan Isfandiari (2014)
mengenai hubungan antara dukungan keluarga dengan pengendalian kadar
gula darah yang telah dilakukan di Puskesmas Jagir Surabaya menunjukkan
bahwa responden yang tidak mendapat dukungan keluarga mengalami gejala
komplikasi mikrovaskuler sebesar 32,4% (11 responden) dan tidak
mengalami gejala komplikasi mikrovaskuler sebesar 11,7% (4 responden).
Diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan tetapi glukosa darah dapat
dikendalikan melalu 4 pilar penatalaksanaan diabetes mellitus seperti edukasi,
diet atau pengaturan makan, olah raga dan obat-obatan. Faktor yang dapat
mempengaruhi pengendalian kadar gula darah yakni pengobatan diabetes
mellitus yang bermanfaat untuk mempertahankan kadar gula darah dalam
kisaran normal. Penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan obesitas dapat
melakukan pengontrolan kadar gula darah dengan mengatur pola makan dan
berolahraga secara teratur, selain itu kepatuhan minum obat sangat
mempengaruhi kadar gula darah pada penderita (Wardani dan Isfandiari,
2014).
Studi pendahuluan yang dilakukan di puskesmas Andalas pada tanggal 18
Maret 2017, didapatkan bahwa hari itu ada 4 orang pasien yang berobat
dengan diagnosa diabetes melitus. Selama bulan Januari 2017 sampai dengan
18 Maret 2017 didapatkan ada 143 pengunjung dengan diabetes melitus dan
79 % atau 113 pengunjung berada dalam usia pertengahan. Dari 113
pengunjung, 56 orang diantaranya memiliki alamat lengkap dan dari 56 orang
tersebut 12 orang memiliki nomor telepon. Dari 12 orang tersebut, 6 orang
penderita diabetes melitus memiliki komplikasi. Saat dilakukan wawancara
dengan petugas puskesmas, didapatkan bahwa setiap hari selalu ada
masyarakat yang berobat dengan diagnosa diabetes melitus dan rata-rata yang
berobat dengan umur diatas 45 tahun. Setelah dilakukan wawancara pada 2

pengunjung dengan diabetes melitus mengenai peran keluarga dalam
membantu perawatan terhadap pasien, didapatkan bahwa ada 1 orang klien
mengatakan jarang mengontrol gula darah ke puskesmas karena tidak
merasakan keluhan yang cukup berarti dan juga tidak ada keluarga yang
mengingatkan untuk mengontrol gula darah sedangkan 1 klien lainnya rutin
melakukan pengontrolan gula darah sekali dalam sebulan setelah melakukan
operasi pada mata yang awalnya hanya berupa penglihatan yang kabur.
Sesuai dengan teori bahwa salah satu komplikasi dari diabetes melitus adalah
penglihatan yang kabur juga bahkan bisa menyebabkan retinopati, disinilah
peran keluarga untuk membantu melakukan perawatan terhadap klien berupa
pengontrolan diit klien, mengajak beraktifitas / olahraga, membawa klien
untuk melakukan pengontrolan gula darah dan terapi pengobatan.
Usia pertengahan (middle age) merupakan suatu masa dimana terjadinya
penurunan kemampuan fisik dan peningkatan tangung jawab, suatu titik
ketika individu berusaha meneruskan sesuatu yang berarti pada generasi
berikutnya, dan suatu masa ketika orang dapat mencapai dan merasa puas
dengan keberhasilannya serta mempertahankan kepuasan dalam karirnya,
dimana pada usia ini terjadi perubahan gaya hidup. Di kalangan tertentu, pria
dan wanita yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas sering dijuluki
sebagai orang yang sedang mengalami masa pubertas kedua. Julukan ini
timbul karena mereka senang bersolek, suka bersikap dan berbuat emosional /
mudah marah, dan bahkan jatuh cinta lagi. Jika ada anggota keluarga
khususnya kepala keluarga yang menderita penyakit pada usia pertengahan
akan menganggu psikologis anggota keluarga lainnya.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas penulis tertarik untuk
mengangkat kasus diabetes melitus pada keluarga dalam judul “Asuhan
Keperawatan Keluaga dengan Masalah Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja
Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang” yang diberikan
pada Ny.N sebagai partisipan I dan Ny.D sebagai parisipan II.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimana penerapan asuhan
keperawatan pada keluarga dengan diabetes mellitus menggunakan metode
ilmiah proses keperawatan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan
Padang Timur Kota Padang”.
C. Tujuan Penulisan
1. Tujuan Umum
Mampu mendeskripsikan asuhan keperawatan pada keluarga dengan
Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan
Padang Timur dengan menggunakan metode ilmiah proses keperawatan.
2. Tujuan Khusus
a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada keluarga dengan
masalah Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Andalas
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
b. Mampu mendeskripsikan rumusan diagnosa keperawatan keluarga
dengan masalah Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas
Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang
c. Mampu mendeskripsikan rencana keperawatan pada keluarga dengan
masalah Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Andalas
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pada keluarga dengan
masalah Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Andalas
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
e. Mampu mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada keluarga dengan
masalah Diabetes Mellitus

di wilayah kerja Puskesmas Andalas

Kecamatan Padang Timur Kota Padang
f. Mampu mendeskripsikan dokumentasi keperawatan pada keluarga
dengan masalah Diabetes Mellitus

di wilayah kerja Puskesmas

Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang

D. Manfaat Penulisan
1. Bagi Penulis
Laporan kasus ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah
wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan asuhan
keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus.
2. Bagi Petugas Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas
Laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran
dalam memberikan dan mengembangkan pelayanan terhadap penerapan
asuhan keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus.
3. Bagi Institusi
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber pembelajaran
di jurusan Keperawatan Padang khususnya mengenai penerapan asuhan
keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus.
4. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan rujukan dalam pembuatan ataupun
pengaplikasian asuhan keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus.

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Konsep Keluarga
1. Pengertian
Menurut UU No.10 Tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan menurut WHO,
keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui
pertalian darah, adopsi atau perkawinan. Keluarga adalah dua atau lebih
individu yang tergabung karena ikatan tertentu untuk saling berbagi
pengalaman

dan

melakukan

pendekatan

emosional,

serta

mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Friedman,
2010). Menurut Sudiharto (2012), keluarga adalah unit terkecil dari
masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang
berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
Sedangkan menurut Harmoko (2012), keluarga adalah perkumpulan dua
atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau
adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah
unit terkecil yang berupa dua atau lebih individu yang terdiri dari kepala
keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap
yang tergabung karena adanya ikatan berupa hubungan darah, perkawinan
atau adopsi untuk saling berbagi pengalaman dan melakukan pendekatan
emosional serta mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari anggota
keluarga yang selalu berinteraksi satu sama lain.
2. Bentuk Keluarga
Bentuk keluarga tradisional, antara lain :
a. Keluarga inti
Jumlah keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah yang mencari
nafkah, seorang ibu yang mengurusi rumah tangga dan anak
(Friedman, 2010). Sedangkan menurut Sudiharto (2012) keluarga inti
(nuclear famil,), adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan

perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri dan anakanak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi.
b. Keluarga adopsi.
Keluarga adopsi adalah dengan menyerahkan secara sah tanggung
jawab sebagai orang tua seterusnya dari orang tua kandung ke orang
tua

adopsi,

biasanya

menimbulkan

keadaan

yang

saling

menguntungkan baik bagi orang tua maupun anak. Disatu pihak orang
tua adopsi mampu memberi asuhan dan kasihsayangnya bagi anak
adospsinya, sementara anak adopsi diberi sebuah keluarga yang
sangat menginginkan mereka (Friedman, 2010).
c. Keluarga besar ( Extended Family )
Keluarga dengan pasangan dengan pasangan yang berbagi pengaturan
rumah tangga dan pengeluaran keuangan dengan orang tua, kakak /
adik, dan keluarga dekat lainnya. Anak – anak kemudian dibesarkan
oleh generasi dan memiliki pilihan model pola perilaku yang akan
membentuk pola perilaku mereka (Friedman, 2010). Sedangkan
menurut Sudiharto (2012) keluarga besar (extended family) adalah
keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah),
misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga
modern, seperti orangtua tunggal, keluarga tanpa anak, serta keluarga
pasangan sejenis (guy/lesbian families).
d. Keluarga dengan orang tua tunggal
Keluarga dengan kepala rumah tangga duda/janda yang bercerai,
ditelantarkan, atau berpisah (Friedman, 2010).
e. Dewasa lajang yang tinggal sendiri
Kebanyakan individu yang tinggal sendiri adalah bagian dari beberapa
bentuk jaringan keluarga yang longgar. Jika jaringan ini tidak terdiri
atas kerabat, jaringan ini dapat terdiri atas teman – teman seperti
mereka yang sama – sama tinggal di rumah pensiun, rumah jompo,

atau hidup bertetangga. Hewan pemeliharaan juga dapat menjadi
anggota keluarga yang penting (Friedman, 2010).
f. Keluarga orang tua tiri
Keluarga yang pada awalnya mengalami proses penyatuan yang
kompleks dan peneuh dengan stress. Banyak penyesuaian yang perlu
dilakukan dan sering kali individu yang berbeda atau subkelompok
keluarga yang baru terbentuk ini beradaptasi dengan kecepatan yang
tidak sama. Walaupun seluruh anggota keluarga harus menyesuaikan
diri dengan situasi keluarga yang baru, anak – anak seing kali
memiliki masalah koping yang lebih besar karena usia dan tugas
perkembangan mereka (Friedman, 2010).
g. Keluarga binuklear
Keluarga yang terbentuk setelah perceraian yaitu anak merupakan
anggota dari sebuah sistem keluarga yang terdiri atas dua rumah
tangga inti, maternal dan paternal, dengan keragaman dalam hal
tingkat kerjasama dan waktu yang dihabiskan dalam setiap rumah
tangga (Friedman, 2010).
3. Fungsi Keluarga
Setiap anggota keluarga mempunyai struktur peran formal dan informal.
Misalnya, ayah mempunyai peran formal sebagai kepala keluarga dan
pencari nafkah. Peran informal ayah adalah sebagai panutan dan
pelindung keluarga. Struktur kekuatan keluarga meliputi kemampuan
berkomunikasi, kemampuan keluarga untuk saling berbagi, kemampuan
sistem pendukung diantara anggota keluarga, kemampuan perawatan diri,
dan kemampuan menyelesaikan masalah (Sudiharto, 2012).
Fungsi dasar keluarga ada 5, yaitu :
a. Fungsi afektif, adalah fungsi internal keluarga untuk pemenuhan
kebutuhan psikososial, saling mengasih dan memberikan cinta kasih,
serta saling menerima dan mendukung. Fungsi afektif merupakan
dasar utama baik untuk pembentukan maupun berkelanjutan unit

keluarga itu sendiri, sehingga fungsi afektif merupakan salah satu
fungsi keluarga yang paling penting (Friedman, 2010). Keluarga
memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu anggota
dalam membentuk identitas dan mempertahankan saat terjadi stress
(Sudiahrto, 2012).
b. Fungsi sosialisasi, adalah proses perkembangan dan perubahan
individu keluarga, tempat anggota keluarga berinteraksi sosial dan
belajar berperan di lingkungan sosial. Sosialisasi merujuk pada
banyaknya pengalaman belajar yang diberikan dalam keluarga yang
ditujukan untuk mendidik anak-anak tentang cara menjalankan fungsi
dan memikul peran sosial orang dewasa seperti peran yang dipikul
suami-ayah dan istri-ibu (Friedman, 2010). Keluarga sebagai guru,
menanamkan kepercayaan, nilai, sikap dan mekanisme koping,
memberikan feedback dan memberikan petunjuk dalam pemecahan
masalah (Sudiharto, 2012).
c. Fungsi reproduksi, adalah fungsi keluarga meneruskan kelangsungan
keturunan dan menambah sumber daya manusia (Friedman, 2010).
d. Fungsi ekonomi, adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan
keluarga seperti sandang, pangan, dan papan (Friedman, 2010).
Keluarga melibatkan penyediaan keluarga akan sumber daya yang
cukup finansial, ruang dan materi serta alokasinya yang sesuai melalui
proses pengambilan keputusan dan kepentingan di masyarakat
(Sudiharto, 2012).
e. Fungsi perawatan kesehatan, adalah kemampuan keluarga untuk
merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan.
Keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan dan istirahat termasuk
penyembuhan dari sakit (Friedman, 2010). Fungsi fisik keluarga
dipenuhi oleh orang tua yang menyediakan makanan, pakaian, tempat
tinggal, perawatan terhadap kesehatan dan perlindungan terhadap

bahaya. Pelayanan dan praktik kesehatan adalah fungsi keluarga yang
paling relevan bagi perawat keluarga (Sudiharto, 2012).
4. Struktur Keluarga
Struktur keluarga menurut Friedman (2010), antara lain :
a. Struktur peran.
Peran adalah perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang
memegang sebuah posisi tertentu, posisi mengidentifikasi status atau
tempat seseorang dalam suatu system social.
b. Struktur nilai keluarga
Nilai keluarga adalah suatu sistem ide, perilaku dan keyakinan tentang
nilai suatu hal atau konsep yan secara sadar maupun tidak sadar
mengikat anggota keuarga dalam kebudayaan sehari-hari atau
kebudayaan umum.
c. Proses komunikasi
Proses komunikasi ada dua yaitu prses komunikasi fungsional dan
proses komunikasi disfungsonal.
1) Proses komunikasi fungsional.
Komunikasi fungsional dipandang sebagai landasan keberhasilan
keluarga yang sehat, dan komunikasi funsional didefenisikan
sebagai pengirim dan penerima pesan yang baik isi maupun
tingkat intruksi pesan yang langsung dan jelas, serta kelarasan
antara isi dan tingkai intruksi.
2) Proses komunikasi disfungsional.
Sama halnya ada cara berkomunikasi yang fungsional, gambaran
dar komuniasi disfungsional dari pengirim dan penerima serta
komunkasi disfungsinal juga melibatkan pengirim dan penerima.

d. Struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.
Kekuasaan keluarga sebagai arakteristik system keluarga adalah
kemampua atau potensial, actual dari individu anggota keluarga yang
lain. Terdapat 5 unit berbeda yang dapat dianalisis dalam karakteristik
kekuasaan keluarga yaitu : kekuasaan pernikahan (pasangan orang
dewasa), kekuasaan orang tua, anak, saudara kandung dan
kekerabatan. Sedangkan pengambil keputusan adalah teknik interaksi
yang digunakan anggota keluarga dalam upaya mereka untuk
memperoleh kendali dan bernegosiasi atau proses pembuatan
keputusan.
5. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan
Tugas pokok keluarga dalam bidang kesehatan menurut Friedman (2010),
antara lain :
a. Mengenal masalah kesehatan keluarga
Keluarga perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahanperubahan yang dialami anggota keluarga. Keluarga perlu mengetahui
dan mengenal fakta-fakta dari masalah kesehatan yang meliputi
pengertian, tanda dan gejala, factor penyebab yang mempengaruhinya,
serta persepsi keluarga terhadap masalah.
b. Membuat keputusan tindakan yang tepat
Sebelum keluarga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai
masalah kesehatan yang dialaminya, perawat harus dapat mengkaji
keadaan keluarga tersebut agar dapat menfasilitasi keluarga dalam
membuat keputusan.
c. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit.
Ketika memberiakn perawatan kepada anggota keluarga yang sakit,
keluarga

harus

mengetahui

keadaan

penyakitnya;

sifat

dan

perkembangan perawatan yang dibutuhkan; keberadaan fasilitas yang
dibutuhkan untuk perawatan; sumber-sumber yang ada dalam

keluarga (keuangan atau financial, fasilitas fisik, psikososial) dan
bagaimana sikap keluarga terhadap yang sakit.
d. Mempertahankan atau mengusahakan suasana rumah yang sehat
Keluarga mampu memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana
rumah yang sehat dan keluarga mengetahui sumber dan manfaat
pemeliharaan lingkungan serta bagaimana upaya pencegahan terhadap
penyakit.
e. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat
Ketika merujuk anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, keluarga
harus mengetahui keuntungan dan keberadaan fasilitas kesehatan yang
dapat terjangkau oleh keluarga.
6. Tahap perkembangan keluarga
Tahap perkembangan keluarga menurut Friedman (2010), yaitu :
a. Tahap I ( Keluarga dengan pasangan baru / Beginning family )
Pembentukan pasangan menandakan pemulaan suatu keluarga baru
dengan pergerakan dari membentuk keluarga asli sampai kehubungan
intim yang baru. Tahap ini juga disebut sebagai tahap pernikahan.
Tugas

perkembangan

keluarga tahap

ini

adalah membentuk

pernikahan yang memuaskan bagi satu sama lain, berhubungan secara
harmonis dengan jaringan kekerabatan, perencanaan keluarga.
b. Tahap II ( Keluarga kelahiran anak pertama / Childbearing family )
Mulai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut samapi berusia 30
bulan. Transisi ke masa menjadi orang tua adalah salah satu kunci
menjadi siklus kehidupan keluarga. Tugas perkembangan tahap ini
adalah membentuk keluarga muda sebagai suatu unit yang stabil (
menggabungkan bayi yang baru kedalam keluarga), memperbaiki
hubungan setelah terjadinya konflik mengenai tugas perkembangan
dan kebutuhan berbagai keluarga, mempertahankan hubungan
pernikahan

yang

memuaskan,

memperluas

hubungan

dengan

hubungan dengan keluarga besar dengan menambah peran menjadi
orang tua dan menjadi kakek/nenek.
c. Tahap III ( Keluarga dengan anak prasekolah / Families with
preschool)
Tahap ketiga siklus kehidupan keluarga dimulai ketika anak pertama
berusia 2,5 tahun dan diakhiri ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga
saat ini dapat terdiri dari tiga sampai lima orang, dengan posisi
pasangan suami-ayah, istri-ibu, putra-saudara laki-laki, dan putrisaudara perempuan. Tugas perkembangan keluarga tahap ini adalah
memenuhi kebutuhan anggota keluarga akan rumah, ruang, privasi
dan keamanan yang memadai, menyosialisasikan anak, mengintegrasi
anak kecil sebagai anggota keluarga baru sementara tetap memenuhi
kebutuhan anak lain, mempertahankan hubungan yang sehat didalam
keluarga dan diluar keluarga. Peralatan dan fasilitas juga harus aman
untuk anak-anak.
d. Tahap IV ( Keluarga dengan anak sekolah / Families with school
children )
Tahap ini dimulai ketika anak pertama memasuki sekolah dalam
waktu penuh, biasanya pada usia 5 tahun, dan diakhiri ketika ia
mencapai pubertas, sekitar 13 tahun. Keluarga biasanya mencapai
jumlah anggota keluarga maksimal dan hubungan keluarga pada tahap
ini juga maksimal. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini
adalah menyosialisasikan anak- anak termasuk meningkatkan restasi,
mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan.
e. Tahap V ( Keluarga dengan anak remaja / Families with teenagers )
Ketika anak pertama berusia 13 tahun, tahap kelima dari siklus atau
perjalanan

kehidupan

keluarga

dimulai.

Biasanya

tahap

ini

berlangsung selama enam atau tujuh tahun, walaupun dapat lebih
singkat jika anak meninggalkan keluarga lebih awal atau lebih lama,
jika anak tetap tinggal dirumah pada usia lebih dari 19 atau 20 tahun.

Tujuan utama pada keluarga pada tahap anak remaja adalah
melonggarkan ikatan keluarga untuk meberikan tanggung jawab dan
kebebasan remaja yang lebih besar dalam mempersiapkan diri
menjadi seorang dewasa muda. Tugas perkembangan keluarga pada
tahap ini adalah menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab
seiring dengan kematangan remaja dan semakin meningkatnya
otonomi.
f. Tahap VI ( Keluarga melepaskan anak dewasa muda / (Launching
center families )
Permulaan fase kehidupan keluarga in ditandai dengan perginya anak
pertama dari rumah orang tua dan berakhir dengan “kosongnya
rumah”, ketika anak terakhir juga telah meninggalkan rumah. Tahap
ini dapat cukup singkat atau cukup lama, bergantung pada jumlah
anak dalam keluarga atau jika anak yang belum menikah tetap tinggal
di rumah setelah mereka menyelesaikan SMU atau kuliahnya. Tugas
perkembangan keluarga disini adalah keluarga membantu anak tertua
untuk terjun ke dunia luar, orang tua juga terlibat dengan anak
terkecilnya, yaitu membantu mereka menjadi mandiri
g. Tahap VII ( Orang tua paruh baya / Middle age families )
Merupakan tahap masa pertengahan bagi orang tua, dimulai ketika
anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir dengan pensiun atau
kematian salah satu pasangan. Tugas perkembangan keluarga pada
tahap ini adalah wanita memprogramkan kembali energi mereka dan
bersiap-siap untuk hidup dalam kesepian dan sebagai pendorong anak
mereka yang sedang berkembang untuk lebih mandiri.
h. Tahap VIII ( Keluarga lansia dan pensiunan )
Tahap terakhir siklus kehidupan keluarga dimulai dengan pensiun
salah satu atau kedua pasangan, berlanjut sampai salah satu
kehilangan pasangan dan berakhir dengan kematian pasangan lain.
Tugas perkembangan keluarga tahap ini adalah mempertahanka

penataan kehidupan yang memuaskan. Kembali ke rumah setelah
individu pensiun/berhenti bekerja dapat menjadi problematik.
7. Peran perawat keluarga
Peran perawat keluarga dalam asuhan keperawatan berpusat pada
keluarga sebagai unit fungsional terkecil dan bertujuan memenuhi
kebutuhan dasar manusia pada tingkat keluarga sehingga tercapai kesehat
yang optimal untuk setiap anggota keluarga. Melalui asuhan keperawatan
keluarga, fungsi keluarga menjadi optimal (Sudiharto, 2012).
Dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga, perwat keluarga perlu
memperhatikan prinsip-prinsip berikut :
a. Melakukan kerja bersama keluarga secara kolektif
b. Memulai pekerjaan dari hal yang sesuai dengan kemampuan keluarga
c. Menyesuaikan

rencana

asuhan

keperawatan

dengan

tahap

perkembangan keluarga
d. Menerima dan mengakui struktur keluarga
e. Menekankan pada kemampuan keluarga (Sudiharto, 2012).
Adapun peran perawat keluarga menurut

(Friedman, 2010) adalah

sebagai berikut :
a. Sebagai pendidik
Perawat bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan
kepada keluarga, terutama untuk memandirikan keluarga dalam
merawat anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Peran
perawat keluarga dalam memberikan pendidikan kesehatan yaitu
memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada klien dan keluarga
bagaimana perawatan dan penatalaksanaan diabetes mellitus kepada
klien dan keluarga.
b. Sebagai koordinator pelaksana pelayanan keperawatan
Perawat bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan yang
komprehensif. Pelayan keperawatan yang bersinambungan diberikan

untuk menghindari kesenjangan antara keluarga dan unit pelayanan
kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit). Peran perawat sebagai
koordinator yaitu memberikan motivasi kepada keluarga agar
membawa keluarga dengan diabetes mellitus ke pelayanan terdekat
dan menganjurkan serta menyarankan keluarga agar mengontrol gula
darah ke pelayanan kesehatan terdekat.
c. Sebagai pelaksana pelayanan keperawatan
Pelayanan keperawatan dapat diberikan kepada keluarga melalui
kontak

pertama dengan anggota keluarga yang sakit yang memiliki

masalah kesehatan. Dengan demikian, anggota keluarga yang sakit
dapat menjadi

“entry point” bagi perawat untuk memberikan

asuhan keperawatan keluarga secara komprehensif. Peran perawat
sebagai pelaksana pelayanan keperawatan adalah perawat melakukan
pengontrolan gula darah pasien dan melakukan pengukuran tekanan
darah pada pasien dengan diabetes mellitus.
d. Sebagai supervisor pelayanan keperawatan
Perawat melakukan supervisi atau pembinaan terhadap keluarga
melalui kunjungan rumah secara teratur, baik terhadap keluarga
berisiko tinggi maupun yang tidak. Kunjungan rumah tersebut dapat
direncanakan terlebih dahulu atau secara mendadak.
e. Sebagai pembela (advokat)
Perawat berperan sebagai advokat keluarga utuk melindungi hak-hak
keluarga sebagai klien. Perawat diharapkan mampu mengetahui
harapan serta memodifikasi sistem pada perawatan yang diberikan
untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai klien
mempermudah tugas perawat untuk memandirikan keluarga.
f. Sebagi fasilitator
Perawat dapat menjadi tempat bertanya individu, keluarga dan
masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan di keperawatan

yang mereka hadapi sehari-hari serta dapat membantu memberikan
jalan keluar dalam mengatasi masalah diabetes melitus.
g. Sebagai peneliti
Perawat keluarga melatih keluarga untuk dapat memahami masalahmasalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga. Masalah
kesehatan yang muncul didalam keluarga biasanya terjadi menurut
siklus atau budaya yang di praktikan keluarga. Peran sebagai peneliti
difokuskan kepada kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi
penyebab, menanggulangi, dan melakukan promosi kepada anggota
keluarganya. Selain itu, perawat perlu mengembangkan asuhan
keperawatan keluarga terhadap binaanya.
Peran perawat keluarga dalam asuhan keperawatan berpusat pada keluarga
sebagai unit fungsional terkecil dan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar
manusia pada tingkat keluarga sehingga tercapai kesehatan yang optimal
untuk setiap anggota keluarga. Melalui asuhan keperawatab keluarga,
fungsi keluarga menjadi optimal. Bila keluarga dapat menjalankan
fungsinya secara optimal, setiap individu didalam keluarga tersebut
memiliki karakter yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang
sifatnya negatif sehingga memiliki kemapuan berfikir yang cerdas, dan
pada akhirnya memiliki daya saing yang tinggi terutama di era kompetisi
yang semakin sengit (Sudiharto, 2012).
B. Karakteristik Usia Pertengahan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4
yaitu :
1. Usia pertengahan (middle age)

: 45 -59 tahun

2. Lanjut usia (elderly)

: 60 -74 tahun

3. Lanjut usia tua (old)

: 75 – 90 tahun

4. Usia sangat tua (very old)

: diatas 90 tahun.

Usia pertengahan disebut juga usia paruh baya atau usia madya,
karakteristik usia pertengahan, yaitu :
1. Masa yang Ditakuti
Bagi wanita, usia setengah baya tidak saja berarti menurunnya
kemampuan reproduktif dan datangnya menopause, tetapi juga bararti
merosotnya daya tarik seksual. Pada umumnya wanita merasa tidak
lagi menggiurkan bagi suami mereka. Tambahan pula dala usia ini,
bagi banyak keluarga, karena adnya peningkatan karier serta
pemantapan jabatan suami, banyak di antara suami yang sibuk dan
berkurangnya waktu di rumah. Akibatnya, banyak isteri yang merasa
terabaikan dan kesepian dan merasakan depresi.
Khusus bagi pria, setengah baya merupakan usia yang mengandung
arti menurunnya kemampuan fisik ( secara menyeluruh ) termasuk
berkurangnnya vitalitas seksualnya. Beberapa kaum pria yang mulai
mengalami adanya tanda-tanda menurunnya kemampuan seksual ini,
mengalihkan

perhatian

mereka

pada

kesibukan

kerja

demi

peningkatan prestasi. Ada pula diantaranya yang justru sebaliknya;
semakin memperhatikan penampilannya, berdandan sedemikian rupa
untuk menarik perhatian wanita muda. Perilaku ini sesungguhnya
merupakan pembungkus dari ketidakpercayaan terhadap daya tarik
seksual mereka. Kaum pria setengah baya seakan ingin membuktikan
dirinya sebagai orang yang masih muda dan mampu, hal yang justru
sering menjerumuskan untuk memperoleh cap “nafsu besar tenaga
kurang.”
2. Masa Transisi
Tidak jauh bedanya dengan masa pubertas yang merupakan masa
transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja (adolescence) dan
masa dewasa, usia setengah baya juga merupakan suatu masa transisi.
Bagi orang dewasa dalam usia setengah baya, sebagian ciri-ciri fisik
dan perilakunya memperlihatkan ciri-ciri dewasa awal, sementara
banyak ciri fisik dan perilakunya memperlihatkan ciri-ciri dewasa

awal,

sementara

banyak

ciri

fisik

dan

perilaku

lainnya

memperlihatkan ciri-ciri baru sebagai orang yang sudah tua.
Dengan adanya perubahan-perubahan hal fisik dan adanya pola-pola
prilaku baru, mengharuskan individu-individu dalam usia ini untuk
belajar dan memainkan peranan-peranan baru pula. Sebagaimana
halnya dalam masa remaja, orang-orang dewasa setengah baya
diharapkan untuk berfikir dan berlaku hal yang berbeda dengan ketika
mereka masih muda atau dewasa awal. Sama halnya dengan masa
pubertas, dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa
setengah baya mempunyai hubungan yang berarti dengan keruwetan
atau kesukaran-kesukaran emosional yang dialami baik oleh pria
maupun wanita. Dengan ini berarti bahwa menurunya kejantanan bagi
pria dapat membingungkan, menghawatirkan dan menyusahkan.
Menurunnya kesuburan bagi wanita setengah baya dapat sangat
menyedihkan.
3. Masa Penyesuaian Kembali
Dalam masa setengah baya, cepat atau lambat, seseorang haruslah
membuat

penyesuaian-penyesuaian

kembali

terhadap

adanya

perubahan-perubahan fisik yang dialaminya. Apabila usia telah
melangkah maju, meninggalkan masa muda dengan berbagai
keindahan dan dinamikanya, dan seseorang telah memasuki pintu
gerbang setengah baya, diharapkan kepadanya telah siap untuk
mengadakan

pengubahan

terhadap

pola-pola

perilaku

yang

sesuai.perombakan-perombakan pola perilaku itu, terutama dilakukan
jika ternyata banyak yang tidak selaras dengan “kewajaran” perilaku
umum sebagai mana layaknya orang tua dalam masa usia ini. Dengan
demikian, bagi beberapa orang dewasa, perombakan-perombakan itu
mungkin harus telah dilakukannya sejak awal masa setengah baya.
Bagi beberapa orang lainnya barangkali tidak ada hal-hal yang
memaksa dalam perombakan sebab mereka telah memiliki pola
perilaku yang layak atau baik sepanjang masa dewasanya. Namun,

bagaimanapun juga, cepat atau lambat, penyesuaian perilaku itu
sangat perlu adanya seirama dengan datangnya perubahan-perubahan
pisik secara pasti. Dengan kata lain, diperlukan adanya penyesuaian
kembali baik terhadap perubahan-perubahan pisik maupun perubahanperubahan peranan.
4. Masa Keseimbangan dan Ketakseimbangan
Keseimbangan atau “equilibrium” pengertiannya mengacu pada
adanya penyesuaian layak yang dilakukan oleh orang-orang dewasa
(sehubungan dengan perubahan fisiknya) yang dicapainya dalam
tingkat usia tertentu. Sedangkan ketakseimbangan merupakan keadaan
yang sebaliknya, yaitu masih terjadinya kegoncangan penyesuaian
yang

dialami

dalam

usia-usia

tertentu.

Kesimbangan

dan

ketakseimbangan itu, dialami oleh orang setengah baya baik bagi
dirinya sendiri (internal) maupun dalam hubungannya dengan
pasangan suami-isteri.
Baik wanita maupunn pria setengah baya keseimbangan diri sendiri
dapat dicapai jika ada penyesuaian secara menyeluruh dan radikal
bagi pola-pola kehidupannya. Adanya keseimbangan itu ditandai oleh
dicapainya suatu keadaan tenang dan damai di rumah, tidak lagi
“keluyuran” baik dalam artian pisik maupun psikis.
Sekaitan dengan ketakseimbangan hubungan suani isteri itu, E.B.
Hurlock mengatakan bahwa banyak persoalan-persoalan perkawinan
yang

mendatangkan

ketidakbahagiaan,

perceraian,

suami

meninggalkan isteri atau menceraikan isteri, dapat ditelusuri
penyebabnya

pada

perbedaan-perbedaan

saat

tibanya

ketakseimbangan (disequilibrium) kedua jenis kelamin atau pasangan
tersebut.

5. Usia Berbahaya
Usia setengah baya sebagai usia berbahaya, juga mengandung arti
bagi banyak aspek kehidupan lainnya. Antara lain, jika individu sakit
karena berlebihan dala bekerja, berlebihan kekhawatirannya, atau
hidup yang sembarangan. Apabila sakit akibat

kelebihan kerja

demikian serius, dapat menuntun seorang ke arah kematian.
Usaha-usaha menghindari timbulnya keadaan berbahaya dalam usia
setengah baya. Para ahli umumnya menitik beratkan perhatiannya
pada akar permasalahan atau cikal-bakal terjadinya keadaan bahaya
itu.apabila ditelusuri latar belakanngnya, maka kebanyakann kasus
menghantarkan pada pekerja sosial, penyuluh ( konselor) perkawinan,
atau psikiater pada adanya perbedaan-perbedaan tingkat usia pasangan
suami isteri sehingga dialai ketakseimbangan dalam hal pencapaian
keadaan “ betah di rumah.” Juga karena rasa terancam yang dialami
oleh wanita sehubungan datangnya menopause dan oleh pria
sehubungan dengan datangnya climacteric dan pensiun. Pengobatan
yang sering dilakukan adalah usaha-usaha membelajarkan orang
dewasa setengah baya dalam menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan pisik dan peranan yang dialaminya. Semuanya diarahkan
agar mereka “betah di rumah ,” dan menemukan aktivitas-produktif.
6. Usia Kaku atau Canggung
Seperti halnya masa remaja yang tidak lagi dapat disebut sebagai
kanak-kanak dan juga belu dapat dikatakan telah dewasa; posisi
setengah baya demikian pula, sudah tidak lagi muda dan juga belum
tua.
Oleh karena posisi yang demikian itu, para setengah baya ini banyak
yang merasa tidak mendapat pengakuan dari masyarakat sekitarnya.
Karena itu, mereka ingin menutupi ketuaan dengan berbagai cara dan
sejauh mungkin mencoba agar tidak terlihat tua. Adanya keinginan
untuk tidak nampak tua itu, dinyatakanya dengan antara lain

pemilihan busana yang dikenakan. Beberapa pria dan kebanyakan
wanita setengah baya mengenakan pakaian yang rapih seakan ingin
mengalahkan anak-anak muda usia dengan maksud untuk meyakinkan
diri sendiri dan orang-orang lain bahwa “ saya belum lagi setengah
baya”. Dua keadaan yang bertentangan itu, yaitu berpakaian dan
berdandan rapi “pembungkus” ketuaan disatu pihak dan gejala
konservatisme dalam hal mode pada lain pihak, membuat para orang
dewasa setengah baya ini Nampak janggal dalam penampilannya.
Kejanggalan-kejanggalan dalam banyak penampilan orang dewasa
usia ini menggambarkan keadaan yang kaku atau canggung yang
dialami oleh para orang setengah baya pada umumnya.
7. Masa Berprestasi
Berprestasi dalam usia setengah baya merupakan satu gambaran
keadaan yang sangat positif dalam masa ini. Sejak tahun-tahun
pertama usia setengah baya, terbuka peluang berprestasi ini, bahkan
puncak prestasi yang dapat dicapai individu dalam tiap-tiap jangka
kehidupannya tidak dapat menandingi puncak prestasi yang dicapai
dalamm usia ini. Dengan demikian, usia setengah baya tidak melulu
berisi gambaran yang tak enak.
Dalam hal ini Hurlock berpandangan bahwa apa yang dapat dicapai
ini, tidak hanya sukses dalam hal keuangan dan sosial, tetapi juga
dalam hal kekuasaan dan prestasi. Pada umumnya, puncak prestasi itu
dicapai dalam usia 40 sampai 50 tahun. Setelah itu seseorang tinggal
bersenang-senang menikmati jerih payahnya. Para pejabat dan
pemimpin formal kebanyakan dalam usia itu. Dapat disimpulkan
bahwa usia setengah baya merupakan masa yang penuh peluang untuk
berprestasi bagi individu, yang walaupun dalam banyak hal, terdapat
variasi yang dapat dicapai oleh masing-masing individu dan kecepatan
individu dalam mencapai prestasi tersebut.

8. Usia Madya Dievaluasi dengan Standar Ganda
Ciri kedelapan usia madya adalah bahwa usia ini dievaluasi dengan
standar ganda, satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita.
Meskipun standar ganda ini mempengaruhi banyak aspek terhadap
kehidupan pria dan wanita madya, tapi ada dua aspek khusus yang
perlu diperhatikan. Pertama adalah aspek yang berhubungan dengan
perubahan jasmani. Kedua, dimana standar ganda dapat terlihat nyata
pada cara mereka (pria dan wanita) menyatakan sikap terhadap usia
tua.
9. Usia Madya Merupakan Masa Sepi
Ciri kesembilan usia madya adalah bahwa usia ini dialami sebagi
masa sepi (empity nest), masa ketika anak-anak tidak lagi tinggal
bersama orang tua. Kecuali dalam beberapa kasus, dibandingkan
dengan usia rata-rata, atau menunda kelahiran anak hingga mereka
lebih mapan dalam karier atau mempunyai keluarga besar sepanjang
masa, usia madya masa sepi dalam kehidupan perkawinan.
10. Usia Madya Merupakan Masa Jenuh
Ciri kesepuluh usia madya adalah bahwa sering kali periode ini
merupakan masa yang penuh dengan kejenuhan. Para pria menjadi
jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama
keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan, wanita yang
menghabiskan waktunya untuk memelihara runah dan membesarkan
anknya, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan pada usia dua
puluh atau tiga puluh tahun kemudian. Kejenuhan tidak akan
mendatangkan kebahagiaan ataupun kepuasan pada usia manapun.
Akibatnya usia madya sering kali merupakan periode yang tidak
menyenangkan dalam hidup.

C. Konsep Diabetes Melitus
1. Definisi
Diabetes melitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang
ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat
kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (Smeltzer dan
Bare, 2015). Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit atau
gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi
karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya.
Hiperglikemia kronik pada diabetes melitus berhubungan dengan
kerusakan jangka panjang, disfungsi dan kegagalan beberapa organ tubuh
terutama mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah (PERKENI,
2015 dan ADA, 2017).
Diabetes melitus adalah sindroma gangguan metabolisme dengan
hiperglikemi kronik akibat defisiensi sekresi insulin atau berkurangnya
efektifitas biologis dari insulin yang disertai berbagai kelainan metabolik
lain akibat gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi
kronik pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah ( Rendy dan
Margareth, 2012). Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme
kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah sebagai akibat
insufisiensi fungsi insulin. Hal tersebut dapat disebabkan oleh gangguan
atau defisiensi produksi insulin oleh sel beta langerhans kelenjar pankreas
atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel tubuh terhadap insulin
(Sunaryati dalam Masriadi, 2016).
2. Etiologi
Umumnya diabetes mellitus disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau
sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau langerhans pada pankreas
yang berfungsi menghasilkan insulin, akibatnya terjadi kekurangan
insulin. Disamping itu diabetes mellitus juga dapat terjadi karena
gangguan terhadap fungsi insulin dalam memasukan glukosa kedalam sel.
Gangguan itu dapat terjadi karena kegemukan atau sebab lain yang belum
diketahui. (Smeltzer dan Bare, 2015)

Diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan istilah penyakit kencing
manis mempunyai beberapa penyebab, antara lain :
a. Pola makan
Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang
dibutuhkan oleh tubuh dapat memacu timbulnya diabetes mellitus.
Konsumsi makanan yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan
sekresi insulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar
gula dalam darah meningkat dan pastinya akan menyebabkan diabetes
mellitus.
b. Obesitas (kegemukan)
Orang gemuk dengan berat badan lebih dari 90kg cenderung memiliki
peluang lebih besar untuk terkena penyakit diabetes mellitus.
Sembilan dari sepuluh orang gemuk berpotensi untuk terserang
diabetes mellitus.
c. Faktor genetis
Diabetes mellitus dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Gen
penyebab diabetes mellitus akan dibawa oleh anak jika orang tuanya
menderita diabetes mellitus. Pewarisan gen ini dapat sampai ke
cucunya bahkan cicit walaupun resikonya sangat kecil.
d. Bahan-bahan kimia dan obat-obatan
Bahan-bahan kimia dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan
radang pankreas, radang pada pankreas akan mengakibatkan fungsi
pancreas menurun sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon untuk
proses metabolisme tubuh termasuk insulin. Segala jenis residu obat
yang terakumulasi dalam waktu yang lama dapat mengiritasi
pankreas.
e. Penyakit dan infeksi pada pankreas
Infeksi mikroorganisme dan virus pada pankreas juga dapat
menyebabkan radang pankreas yang otomatis akan menyebabkan

fungsi pankreas turun sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon
untuk proses metabolisme tubuh termasuk insulin. Penyakit seperti
kolesterol tinggi dan dislipedemia dapat meningkatkan risiko terkena
diabetes mellitus.
f. Pola hidup
Pola hidup juga sangat mempengaruhi faktor penyebab diabetes
mellitus. Jika orang malas berolahraga memiliki risiko lebih tinggi
untuk terkena penyakit diabetes mellitus karena olahraga berfungsi
untuk membakar kalori yang tertimbun didalam tubuh, kalori yang
tertimbun di dalam tubuh merupakan faktor utama penyebab diabetes
mellitus selain disfungsi pankreas.
g. Kadar kortikosteroid yang tinggi. Kehamilan diabetes gestasional.
h. Obat-obatan yang dapat merusak pankreas.
i. Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin.
3. Klasifikasi
DM dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori klinis (Smeltzer dan Bare,
2015), yaitu :
a. DM tipe 1
DM tipe 1 atau IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus), dapat
terjadi

disebabkan

karena

adanya

kerusakan

sel-β,

biasanya

menyebabkan kekurangan insulin absolut yang disebabkan oleh proses
autoimun atau idiopatik. Umumnya penyakit ini berkembang ke arah
ketoasidosis diabetik yang menyebabkan kematian. DM tipe 1 terjadi
sebanyak 5-10% dari semua DM. DM tipe 1 dicirikan dengan onset
yang akut dan biasanya terjadi pada usia 30 tahun (Smeltzer dan Bare,
2015).
b. DM tipe 2
DM tipe 2 atau NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus),
dapat terjadi karena kerusakan progresif sekretorik insulin akibat
resistensi insulin. DM tipe 2 juga merupakan salah satu gangguan

metabolik dengan kondisi insulin yang diproduksi oleh tubuh tidak
cukup jumlahnya akan tetapi reseptor insulin di jaringan tidak
berespon terhadap insulin tersebut. DM tipe 2 mengenai 90-95%
pasien dengan DM. Insidensi terjadi lebih umum pada usia 30 tahun,
obesitas, herediter, dan faktor lingkungan. DM tipe ini sering
terdiagnosis setelah terjadi komplikasi (Smeltzer dan Bare, 2015).
c. DM tipe tertentu
DM tipe ini dapat terjadi karena penyebab lain, misalnya, defek
genetik pada fungsi sel-β, defek genetik pada kerja insulin, penyakit
eksokrin pankreas (seperti fibrosis kistik dan pankreatitis), penyakit
metabolik endokrin, infeksi, sindrom genetik lain dan karena
disebabkan oleh obat atau kimia (seperti dalam pengobatan HIV/AIDS
atau setelah transplantasi organ) (Smeltzer dan Bare, 2015).
d. DM gestasional
DM ini merupakan DM yang didiagnosis selama masa kehamilan,
dimana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa
kehamilan. Terjadi pada 2-5% semua wanita hamil tetapi hilang saat
melahirkan (Smeltzer dan Bare, 2015).
4. Patofisiologi
Diabetes tipe I. Pada diabetes tipe satu terdapat ketidakmampuan untuk
menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh
proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang
tidak terukur oleh hati. Di samping itu glukosa yang berasal dari makanan
tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan
menimbulkan

hiperglikemia

prosprandial

(sesudah

makan).

Jika

konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi maka ginjal tidak dapat
menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar, akibatnya
glukosa tersebut muncul dalam urin (glikosuria). Ketika glukosa yang
berlebihan di eksresikan ke dalam urin, eksresi ini akan disertai
pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan

diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan berlebihan, pasien
akan mengalami peningkatan dalam berkemih (poliuria) dan rasa haus
(polidipsia). (Smeltzer dan Bare, 2015).
Difisiensi insulin juga akan menganggu metabolisme protein dan lemak
yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami
peningkatan selera makan (polifagia), akibat menurunnya simpanan
kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Dalam
keadaan normal insulin mengendalikan glikogenolisis (pemecahan glikosa
yang disimpan) dan glukoneogenesis (pembentukan glukosa baru dari
asam-asam amino dan substansi lain). Namun pada penderita defisiensi
insulin, proses ini kan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut
menimbilkan hiperglikemia. Disamping itu akan terjadi pemecahan lemak
yang mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan
produk samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang
menganggu

keseimbangan

asam

basa

tubuh

apabila

jumlahnya

berlebihan. Ketoasidosis yang disebabkannya dapat menyebabkan tandatanda dan gejala seperti nyeri abdomen, mual, muntah, hiperventilasi,
nafas berbau aseton dan bila tidak ditangani akan menimbulkan
perunahan kesadaran, koma bahkan kematian. Pemberian insulin bersama
cairan dan elektrolit sesuai kebutuhan akan memperbaiki dengan cepat
kelainan metabolik tersebut dan mengatasi gejala hiperglikemi serta
ketoasidosis. Diet dan latihan disertai pemantauan kadar gula darah yang
sering merupakan komponen terapi yang penting (Smeltzer dan Bare,
2015).
DM tipe 2 merupakan suatu kelainan metabolik dengan karakteristik
utama

adalah

terjadinya

hiperglikemik

kronik.

Meskipun

pola

pewarisannya belum jelas, faktor genetik dikatakan memiliki peranan
yang sangat penting dalam munculnya DM tipe 2. Faktor genetik ini akan
berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan seperti gaya hidup, obesitas,
rendahnya aktivitas fisik, diet, dan tingginya kadar asam lemak bebas
(Smeltzer dan Bare, 2015). Mekanisme terjadinya DM tipe 2 umumnya

disebabkan karena resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin.
Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan
sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi
suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa didalam sel. Resistensi
insulin pada DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini.
Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi
pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin
dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terjadi
peningkatan jumlah insulin yang disekresikan (Smeltzer dan Bare, 2015).
Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat
sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan
pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika
sel-sel β tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin,
maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi DM tipe 2. Meskipun
terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas DM tipe 2,
namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk
mencegah

pemecahan

lemak

dan

produksi

badan

keton

yang

menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada DM
tipe 2. Meskipun demikian, DM tipe 2 yang tidak terkontrol akan
menimbulkan masalah akut lainnya seperti sindrom Hiperglikemik
Hiperosmolar Non-Ketotik (HHNK) (Smeltzer dan Bare, 2015).
Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat (selama bertahuntahun) dan progresif, maka awitan DM tipe 2 dapat berjalan tanpa
terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat
ringan, seperti: kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada kulit
yang lama-lama sembuh, infeksi vagina atau pandangan kabur (jika kadar
glukosanya sangat tinggi). Salah satu konsekuensi tidak terdeteksinya
penyakit DM selama bertahun-tahun adalah terjadinya komplikasi DM
jangka panjang (misalnya, kelainan mata, neuropati perifer, kelainan
vaskuler perifer) mungkin sudah terjadi sebelum diagnosis ditegakkan
(Smeltzer dan Bare, 2015).
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Sumber : Smeltzer dan Bare, 2015 (sudah modifikasi)

6. Manifestasi Klinis
Adanya penyakit diabetes mellitus ini pada awalnya seringkali tidak
dirasakan dan tidak disadari oleh penderita. Manifestasi klinis Diabetes
Melitus dikaitkan dengan konsekuensi metabolik defisiensi insulin. Jika
hiperglikemianya berat dan melebihi ambang ginjal untuk zat ini, maka
timbul glikosuria. Glikosuria ini akan mengakibatkan diuresis osmotik
yang meningkatkan pengeluaran urine (poliuria) jika melewati ambang
ginjal untuk ekskresi glukosa yaitu ± 180 mg/dl serta timbulnya rasa haus
(polidipsia). Rasa lapar yang semakin besar (polifagia) mungkin akan
timbul sebagai akibat kehilangan kalori (Price dan Wilson, 2012).
Pasien dengan diabetes tipe I sering memperlihatkan awitan gejala yang
eksplosif dengan polidipsia, pliuria, turunnya berat badan, polifagia,
lemah, somnolen yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa
minggu. Pasien dapat menjadi sakit berat dan timbul ketoasidosis, serta
dapat meninggal kalau tidak mendapatkan pengobatan segera. Terapi
insulin biasanya diperlukan untuk mengontrol metabolisme dan umumnya
penderita peka terhadap insulin. Sebaliknya pasien dengan diabetes tipe 2
mungkin sama sekali tidak memperlihatkan gejala apapun, dan diagnosis
hanya dibuat berdasarkan pemeriksaan darah di laboratorium dan
melakukan tes toleransi glukosa. Pada hiperglikemia yang lebih berat
pasien tersebut mungkin menderita polidipsia, poliuria, lemah dan
somnolen. Biasanya mereka tidak mengalami ketoasidosis karena pasien
ini tidak defisiensi insulin secara absolut namun hanya relatif. Sejumlah
insulin tetap disekresi dan masih cukup untuk mnenghambat ketoasidosis
(Price dan Wilson, 2012).
Gejala dan tanda-tanda DM dapat digolongkan menjadi 2 yaitu gejala
akut dan gejala kronik (PERKENI, 2015) :
a. Gejala akut penyakit DM
Gejala penyakit DM bervariasi pada setiap penderita, bahkan mungkin
tidakmenunjukkan gejala apa pun sampai saat tertentu. Permulaan
gejala yang ditunjukkan meliputi serba banyak (poli) yaitu banyak

makan (poliphagi), banyak minum (polidipsi), dan banyak kencing
(poliuri). Keadaan tersebut, jika tidak segera diobati maka akan timbul
gejala banyak minum, banyak kencing, nafsu makan mulai berkurang
atau berat badan turun dengan cepat (turun 5-10 kg dalam waktu 2-4
minggu), mudah lelah, dan bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa
mual (PERKENI, 2015).
b. Gejala kronik penyakit DM
Gejala kronik yang sering dialami oleh penderita DM adalah
kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa
tebal di kulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering
ganti kacamata, gatal di sekitar kemaluan terutama pada wanita, gigi
mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, dan
para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin
dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg
(PERKENI, 2015).
7. Komplikasi
Kadar glukosa darah yang tidak terkontrol pada pasien DM tipe 2 akan
menyebabkan berbagai komplikasi. Komplikasi DM tipe 2 terbagi dua
berdasarkan lama terjadinya yaitu: komplikasi akut dan komplikasi kronik
(Smeltzer dan Bare, 2015 ; PERKENI, 2015).
a. Komplikasi akut
1) Ketoasidosis diabetik (KAD)
KAD merupakan komplikasi akut DM yang ditandai dengan
peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi (300-600 mg/dL),
disertai dengan adanya tanda dan gejala asidosis dan plasma keton
(+) kuat. Osmolaritas plasma meningkat (300-320 mOs/mL) dan
terjadi peningkatan anion gap (PERKENI, 2015).
2) Hiperosmolar non ketotik (HNK)
Pada keadaan ini terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi
(600-1200 mg/dL), tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas

plasma sangat meningkat (330-380 mOs/mL), plasma keton (+/-),
anion gap normal atau sedikit meningkat (PERKENI, 2015).
3) Hipoglikemia
Hipoglikemia ditandai dengan menurunnya kadar glukosa darah
mg/dL. Pasien DM yang tidak sadarkan diri harus dipikirkan
mengalami keadaan hipoglikemia. Gejala hipoglikemia terdiri dari
berdebar-debar, banyak keringat, gementar, rasa lapar, pusing,
gelisah, dan kesadaran menurun sampai koma (PERKENI, 2015).
b. Komplikasi kronik
Komplikasi jangka panjang menjadi lebih umum terjadi pada pasien
DM saat ini sejalan dengan penderita DM yang bertahan hidup lebih
lama. Penyakit DM yang tidak terkontrol dalam waktu yang lama
akan menyebabkan terjadinya komplikasi kronik.
Kategori umum komplikasi jangka panjang terdiri dari :
1) Komplikasi makrovaskular
Komplikasi makrovaskular pada DM terjadi akibat aterosklerosis
dari pembuluh-pembuluh darah besar, khususnya arteri akibat
timbunan plak ateroma. Makroangiopati tidak spesifik pada DM
namun dapat timbul lebih cepat, lebih sering terjadi dan lebih
serius. Berbagai studi epidemiologis menunjukkan bahwa angka
kematian akibat penyakit kardiovaskular dan penderita DM
meningkat 4-5 kali dibandingkan orang normal. Komplikasi
makroangiopati umumnya tidak ada hubungan dengan kontrol
kadar gula darah yang baik. Tetapitelah terbukti secara
epidemiologi bahwa hiperinsulinemia merupakan suatu faktor
resiko mortalitas kardiovaskular dimana peninggian kadar insulin
dapat menyebabkan terjadinya risiko kardiovaskular menjadi
semakin

tinggi.

Kadar

insulin

puasa

>

15

mU/mL

akanmeningkatkan risiko mortalitas koroner sebesar 5 kali lipat.
Makroangiopati, mengenai pembuluh darah besar antara lain

adalah pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner,
pembuluh darah otak atau stroke, dan penyakit pembuluh darah.
Hiperinsulinemia juga dikenal sebagai faktor aterogenik dan
diduga

berperan

penting

dalam

timbulnya

komplikasi

makrovaskular (Smeltzer dan Bare, 2015)
2) Komplikasi mikrovaskular
Komplikasi mikrovaskular terjadi akibat penyumbatan pada
pembuluh darah kecil khususnya kapiler yang terdiri dari
retinopati diabetik dan nefropati diabetik. Retinopati diabetik
dibagi dalam 2 kelompok, yaitu retinopati non proliferatif dan
retinopati proliferatif. Retinopati non proliferatif merupakan
stadium awal dengan ditandai adanya mikroaneurisma, sedangkan
retinopati proliferatif, ditandai dengan adanya pertumbuhan
pembuluh darah kapiler, jaringan ikat dan adanya hipoksia retina.
Seterusnya, nefropati diabetik adalah gangguan fungsi ginjal
akibat kebocoran selaput penyaring darah. Nefropati diabetik
ditandai dengan adanya proteinuria persisten (>0,5 gr/24 jam),
terdapat retinopati dan hipertensi. Kerusakan ginjal yang spesifik
pada DM mengakibatkan perubahan fungsi penyaring, sehingga
molekul-molekul besar seperti protein dapat masuk ke dalam
kemih (albuminuria). Akibat dari nefropati diabetik tersebut dapat
menyebabkan kegagalan ginjal progresif dan upaya preventif pada
nefropati adalah kontrol metabolisme dan kontrol tekanan darah
(Smeltzer dan Bare, 2015)
3) Neuropati
Diabetes neuropati adalah kerusakan saraf sebagai komplikasi
serius akibat DM. Komplikasi yang tersering dan paling penting
adalah neuropati perifer, berupa hilangnya sensasi distal dan
biasanya mengenai kaki terlebih dahulu, lalu ke bagian tangan.
Neuropati berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki dan
amputasi. Gejala yang sering dirasakan adalah kaki terasa terbakar

dan bergetar sendiri, dan lebih terasa sakit di malam hari. Setelah
diagnosis DM ditegakkan, pada setiap pasien perlu dilakukan
skrining untuk mendeteksi adanya polineuropatidistal. Apabila
ditemukan adanya polineuropati distal, perawatan kaki yang
memadai akan menurunkan risiko amputasi. Semua penyandang
DM yang disertai neuropati perifer harus diberikan edukasi
perawatan kaki untuk mengurangi risiko ulkus kaki (PERKENI,
2015).
8. Penatalaksanaan
Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas
hidup penderita diabetes. Tujuan penatalaksanaan meliputi :
a. Tujuan

jangka pendek : menghilangkan keluhan DM, memperbaiki

kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.
b. Tujuan jangka panjang : mencegah dan menghambat progresivitas
penyulit mikroangiopati dan makroangiopati.
c. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas
DM. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian
glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid
(mengukur kadar lemak dalam darah), melalui pengelolaan pasien
secara komprehensif.
Pada dasarnya, pengelolaan DM dimulai dengan pengaturan makan
disertai dengan latihan jasmani yang cukup selama beberapa waktu (24 minggu). Bila setelah itu kadar glukosa darah masih belum dapat
memenuhi kadar sasaran metabolik yang diinginkan, baru dilakukan
intervensi farmakologik dengan obat - obat anti diabetes oral atau
suntikan insulin sesuai dengan indikasi. Dalam keadaan dekompensasi
metabolik berat, misalnya ketoasidosis, DM dengan stres berat, berat
badan yang menurun dengan cepat, insulin dapat segera diberikan.
Pada keadaan tertentu obat-obat anti diabetes juga dapat digunakan
sesuai dengan indikasi dan dosis menurut petunjuk dokter.
Pemantauan kadar glukosa darah bila dimungkinkan dapat dilakukan

sendiri di rumah, setelah mendapat pelatihan khusus untuk itu
(PERKENI, 2015)
Menurut Smeltzer dan Bare (2015), tujuan utama penatalaksanaan terapi
pada Diabetes Mellitus adalah menormalkan aktifitas insulin dan kadar
glukosa darah, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk
menghindari terjadinya komplikasi.
Tatalaksana diabetes terangkum dalam 4 pilar pengendalian diabetes.
Empat pilar pengendalian diabetes, yaitu :
a. Edukasi
Penderita diabetes perlu mengetahui seluk beluk penyakit diabetes.
Dengan mengetahui faktor risiko diabetes, proses terjadinya diabetes,
gejala diabetes, komplikasi penyakit diabetes, serta pengobatan
diabetes, penderita diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya
pengendalian diabetes, meningkatkan kepatuhan gaya hidup sehat dan
pengobatan diabetes. Penderita perlu menyadari bahwa mereka
mampu menanggulangi diabetes,

dan diabetes bukanlah suatu

penyakit yang di luar kendalinya. Terdiagnosis sebagai penderita
diabetes bukan berarti akhir dari segalanya. Edukasi (penyuluhan)
secara individual dan pendekatan berdasarkan penyelesaian masalah
merupakan inti perubahan perilaku yang berhasil.
b. Pengaturan makan (Diit)
Pengaturan

makan

pada

penderita

diabetes

bertujuan

untuk

mengendalikan gula darah, tekanan darah, kadar lemak darah, serta
berat badan ideal. Dengan demikian, komplikasi diabetes dapat
dihindari, sambil tetap mempertahankan kenikmatan proses makan itu
sendiri. Pada prinsipnya, makanan perlu dikonsumsi teratur dan
disebar merata dalam sehari. Seperti halnya prinsip sehat umum,
makanan untuk penderita diabetes sebaiknya rendah lemak terutama
lemak jenuh, kaya akan karbohidrat kompleks yang berserat termasuk

sayur dan buah dalam porsi yang secukupnya, serta seimbang dengan
kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari penderita.
c. Olahraga / Latihan Jasmani
Pengendalian kadar gula, lemak darah, serta berat badan juga
membutuhkan aktivitas fisik teratur. Selain itu, aktivitas fisik juga
memiliki efek sangat baik meningkatkan sensitivitas insulin pada
tubuh penderita sehingga pengendalian diabetes lebih mudah dicapai.
Porsi olahraga perlu diseimbangkan dengan porsi makanan dan obat
sehingga tidak mengakibatkan kadar gula darah yang terlalu rendah.
Panduan umum yang dianjurkan yaitu aktivitas fisik dengan intensitas
ringan-selama 30 menit dalam sehari yang dimulai secara bertahap.
Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga aerobik seperti
berjalan, berenang, bersepeda, berdansa, berkebun, dll. Penderita juga
perlu meningkatkan aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari, seperti
lebih memilih naik tangga ketimbang lift, dll. Sebelum olahraga,
sebaiknya penderita diperiksa dokter sehingga penyulit seperti
tekanan darah yang tinggi dapat diatasi sebelum olahraga dimulai.
d. Obat / Terapi Farmakologi
Obat oral ataupun suntikan perlu diresepkan dokter apabila gula darah
tetap tidak terkendali setelah 3 bulan penderita mencoba menerapkan
gaya hidup sehat di atas. Obat juga digunakan atas pertimbangan
dokter pada keadaan-keadaan tertentu seperti pada komplikasi akut
diabetes, atau pada keadaan kadar gula darah yang terlampau tinggi
D. Askep Teoritis
1. Pengkajian
Proses pengakajian keluarga dapat berasal dari berbagai sumber seperti
wawancara, observasi rumah keluarga dan fasilitasnya, pengalaman yang
dilaporkan anggota keluarga.

a. Data umum
1) Yang perlu dikaji pada data umum antara lain nama kepala
keluarga dan anggota keluarga, alamat, jenis kelamin, umur,
pekerjaan dan pendidikan. Pada pengkajian pendidikan diketahui
bahwa pendidikan berpengaruh pada kemampuan dalam mengatur
pola makan dan kemampuan pasien dalam pengelolaan serta
perawatan diabetes mellitus. Umur juga dikaji karena faktor usia
berpengaruh terhadap terjadinya diabates mellitus dan usia dewasa
tua ( >40 tahun ) adalah resiko tinggi diabetes mellitus (Harmoko,
2012).
2) Genogram
Dengan adanya genogram dapat diketahui adanya faktor genetik
atau faktor keturunan untuk timbulnya diabetes mellitus pada
pasien.
3) Tipe Keluarga
Menjelaskan mengenai tipe / jenis keluarga beserta kendala atau
masalah-masalah yang terjadi pada keluarga tersebut. Biasanya
dapar terjadi pada bentuk keluarga apapun.
4) Suku
Mengakaji asal usul suku bangsa keluarga serta mengidentifikasi
budaya suku bangsa dan kebiasaan adat penderita tersebut terkait
dengan penyakit diabetes melitus.
5) Agama
Mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan yang
dapat mempengaruhi terjadinya diabetes melitus.
6) Status sosial ekonomi keluarga
Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik
dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu
sosial ekonomi keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-kebutuhan

yang dikeluarkan oleh keluarga serta barang-barang yang dimiliki
oleh keluarga. Pada pengkajian status sosial ekonomi diketahui
bahwa tingkat status sosial ekonomi berpengaruh pada tingkat
kesehatan seseorang. Diabetes Melitus sering terjadi pada keluarga
yang mempunyai status ekonomi menengah keatas. Karena faktor
lingkungan dan gaya hidup yang sehat, seperti makan berlebihan,
berlemak, kurang aktivitas fisik, dan strees berperan penting
sebagai pemicu diabetes (Friedmann, 2010).
7) Aktifitas Rekreasi Keluarga
Rekreasi keluarga dapat dilihat dari kapan saja keluarga pergi
bersama-sama untuk mengunjungi tempat rekreasi tertentu,
kegiatan menonton televisi serta mendengarkan radio.
b. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga
1) Tahap perkembangan keluarga saat ini
Tahap perkembangan keluarga ditentukan oleh anak tertua dari
keluarga ini. Biasanya diabetes mellitus sering terjadi pada lakilaki atau perempuan yang berusia > 40 tahun. Tahap perkembangan
keluarga yang beresiko mengalami masalah Diabetes Melitus
adalah tahap perkembangan keluarga dengan usia pertengahan dan
lansia. Karena pada tahap ini terjadi proses degenerative yaitu
suatu kemunduran fungsi system organ tubuh, termasuk penurunan
fungsi dari sel beta pankreas.
2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi
Menjelaskan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi,
menjelaskan mengenai tugas perkembangan keluarga yang belum
terpenuhi oleh keluarga serta kendala-kendala mengapa tugas
perkembangan tersebut belum terpenuhi. Biasanya keluarga dengan
diabetes mellitus kurang peduli terhadap pengontrolan kadar gula
darah jika belum menimbulkan komplikasi lain.

3) Riwayat keluarga inti
Menjelaskan mengenai riwayat keluarga inti meliputi riwayat
penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota
keluarga,

perhatian

keluarga

terhadap

pencegaha

penyakit

termasuk status imunisasi, sumber pelayanan kesehatan yang bias
digunakan keluarga dan pengalaman terhadap pelayanan kesehatan.
Perlu dikaji riwayat kesehatan keluarga karena diabetes mellitus
juga merupakan salah satu dari penyakit keturunan, disamping itu
juga perlu dikaji tentang perhatian keluarga terhadap pencegahan
penyakit, sumber pelayanan kesehatan yang biasa digunakan
keluarga serta pengalaman terhadap pelayanan kesehatan.
4) Riwayat keluarga sebelumnya
Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan keluarga dari pihak
suami dan istri untuk mengetahui kemungkinan jika diabetes
nelitus yang terjadi pada pasien merupakan faktor keturunan.
c. Lingkungan
1) Karakteristik rumah
Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat luas rumah, tipe
rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, pemanfaatan ruangan,
peletakan perabotan rumah tangga, jenis septic tank, jarak septic
tank dengan sumber air minum yang digunakan serta denah rumah
(Friedman, 2010). Penataan lingkungan yang kurang pas dapat
menimbulkan suatu cidera, karena pada penderita diabetes melitus
bila mengalami suatu cidera atau luka biasanya sulit sembuh.
2) Karakteristik tetangga dan komunitas RW
Menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunitas
setempat, yang meliputi kebiasaan, lingkungan fisik, aturan /
kesepakatan

penduduk

setempat,

budaya

setempat

mempengaruhi kesehatan penderita diabetes melitus.

yang

3) Mobilitas geografis keluraga
Mobilitas geografis keluarga ditentukan dengan melihat kebiasaan
keluarga berpindah tempat tinggal.
4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat
Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk
berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan sejauh mana
interaksi keluarga dengan masyarakat. Misalnya perkumpulan
keluarga inti saat malam hari, karena saat malam hari orang tua
sudah pulang bekerja dan anak-anak sudah pulang sekolah atau
perkumpulan keluarga besar saat ada perayaan seperti hari raya.
Interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan dengan dilakukan
kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal seperti gotong
royong dan arisan RT/RW.
5) Sistem Pendukung Keluarga
Jumlah anggota keluarga yang sehat, fasilitas-fasiltas yang dimilki
keluarga untuk menunjang kesehatan mencakup fasilitas fisik,
fasilitas psikologis atau pendukung dari anggota keluarga dan
fasilitas social atau dukungan dari masyarakat setempat terhadap
pasien dengan diabetes melitus. Pengelolaan pasien yang menderita
Diabetes Melitus dikeluarga sangat membutuhkan peran aktif
seluruh anggota keluarga, petugas dari pelayanan kesehatan yang
ada dimasyarakat. Semuanya berperan dalam pemberian edukasi,
motivasi dan monitor atau mengontrol perkembangan kesehatan
anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus.
d. Struktur Keluarga
Menjelaskan mengenai pola komunikasi antar keluarga, struktur
kekuatan keluarga yang berisi kemampuan keluarga mengendalikan
dan mempengaruhi orang lain untuk merubah prilaku, struktur peran
yang menjelaskan peran formal dan informal dari masing-masing
anggota keluarga serta nilai dan norma budaya yang menjelaskan

mengenai nilai dan norma yang dianut oleh keluarga yang
berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus.
e. Fungsi Keluarga
1) Fungsi Afektif
Hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota keluarga,
perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, perasaan memiliki
dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga terhadap anggota
keluarga lainnya dan seberapa jauh keluarga saling asuh dan saling
mendukung, hubungan baik dengan orang lain, menunjukkan rasa
empati, perhatian terhadap perasaan (Friedman, 2010). Semakin
tinggi dukungan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit,
semakin mempercepat kesembuhan dari penyakitnya. Fungsi ini
merupakan basis sentral bagi pembentukan kelangsungan unit
keluarga. Fungsi ini berkaitan dengan persepsi keluarga terhadap
kebutuhan emosional para anggota keluarga. Apabila kebutuhan ini
tidak terpenuhi akan mengakibatkan ketidakseimbangan keluarga
dalam mengenal tanda - tanda gangguan kesehatan selanjutnya.
Bagaimana keluarga, merasakan hal-hal yang dibutuhkan oleh
individu lain dalam keluarga tersebut. Keluarga yang kurang
memparhatikan keluarga yang menderita DM akan menimbulkan
komplikasi lebih lanjut.
2) Fungsi Sosialisasi
Dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga, sejauh
mana

anggota

keluarga

belajar

disiplin,

norma,

budaya,

penghargaan, hukuman dan perilaku serta memberi dan menerima
cinta (Friedman, 2010). Keluarga yang memberikan kebebasan
kepada anggota keluarga yang menderita DM untuk berinteraksi
dengan lingkungan akan mengurangi tingkat stress keluarga.
Biasanya penderita DM akan kehilangan semangat oleh karena
merasa jenuh dengan pengobatan yang berlaku seumur hidup. Pada
kasus penderita diabetes mellitus yang sudah komplikasi, dapat

mengalami gangguan fungsi sosial baik didalam keluarga maupun
didalam komunitas sekitar keluarga.
3) Fungsi Perawatan Keluarga
Menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan,
pakaian, perlindungan serta merawat anggota keluarga yg sakit.
Sejauh mana pengetahuan keluarga mengenai sehat sakit.
Kesanggupan keluarga didalam melaksanakan perawatan kesehatan
dapat dilihat dari kemampuan keluarga melaksanakan 5 tugas
pokok keluarga, yaitu :
a) Mengetahui

kemampuan

keluarga

mengenal

masalah

kesehatan, sejauh mana keluarga mengetahui pengertian, faktor
penyebab, tanda dan gejala serta yang mempengaruhi keluarga
terhadap masalah. Pada kasus diabetes mellitus ini dikaji
bagaimana pemahaman keluarga mengenai pengertian diabetes
mellitus, penyebab diabetes mellitus, tanda dan gejala diabetes
mellitus serta bagaimana pananganan dan perawatan terhadap
keluarga yang menderita diabetes mellitus.
b) Mengetahui kemampuan keluarga mengambil keputusan
mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Tugas ini merupakan
upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang
sesuai dan tepat untuk keluarga dengan pertimbangan siapa
diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan
dan menentukan tindakan dalam keluarga. Yang perlu dikaji
adalah bagaimana mengambil keputusan apabila anggota
keluarga menderita diabetes mellitus dan kemampuan keluarga
mengambil

keputusan

yang

tepat

akan

mendukung

kesembuhan anggota keluarga yang menderita diabetes
mellitus.
c) Mengetahui sejauh mana keluarga mampu merawat anggota
keluarga yang menderita diabetes mellitus, bagaimana keadaan

penyakitnya dan cara merawat anggota keluarga yang sakit
diabetes mellitus.
d) Mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memelihara
lingkungan rumah yang sehat. Bagaiman keluarga mengetahui
keuntungan

atau

manfaat

pemeliharaan

lingkungan

kemampuan keluarga untuk memodifikasi lingkungan akan
dapat mencegahan timbulnya komplikasi dari diabetes
mellitus.

Pemeliharaan

meningkatkan

lingkungan

kesehatan

keluarga

yang
dan

baik

akan

membantu

penyembuhan. Ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi
lingkungan biasanya disebabkan karena terbatasnya sumber –
sumber keluarga diantaranya keuangan, kondisi fisik rumah
yang tidak memenuhi syarat.
e) Mengatuhi sejauh mana kemampuan keluarga menggunakan
fasilitas kesehatan yang mana akan mendukung terhadap
kesehatan seseorang. Keluarga mengetahui ke fasilitas
kesehatan mana anggota keluarga yang menderita diabetes
mellitus dibawa untuk melakukan pengontrolan rutin kadar
gula

darah

untuk

mencegah

terjadinya

komplikasi.

Kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan
kesehatan akan membantu anggotakeluarga yang sakit
memperoleh pertolongan dan mendapat perawatan agar
masalah teratasi.
4) Fungsi reproduksi
Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi keluarga adalah
berapa jumlah anak, apa rencana keluarga berkaitan dengan jumlah
anggota keluarga, metode yang digunakan keluarga dalam upaya
mengendalikan jumlah anggota keluarga. Biasanya pada penderita
diabetes yang laki-laki akan mengalami beberapa masalah seksual
seperti disfungsi ereksi atau bahkan kehilangan gairah seksual,

sedangkan pada wanita biasanya akan mengalami radang vagina
yang disebabkan infeksi jamur.
5) Fungsi ekonomi
Menjelaskan sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang,
pangan dan papan serta sejauh mana keluarga memanfaatkan
sumber yang ada dimasyarakat dalam upaya peningkatan status
kesehatan keluarga. Pada keluarga dengan tingkat ekonomi yang
mencukupi akan memperhatikan kebutuhan perawatan penderita
diabetes, misalnya dengan menggunakan susu diabetasol.
f. Stress dan koping keluarga
1) Stressor jangka pendek
Stressor yang dialami keluarga yang memerlukan penyelesaian
dalam waktu kurang dari enam bulan.
2) Stressor jangka panjang
Stressor yang di alami keluarga yang memerlukan penyelesaian
dalam waktu lebih dari enam bulan.
3) Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah
Stressor dikaji sejauhmana keluarga berespon terhadap stressor.
4) Strategi koping yang digunakan
Dikaji strategi koping yang digunakan keluarga bila menhadapi
permasalahan / stress.
5) Strategi adaptasi disfungsional
Menjelaskan mengenai strategi adaptasi disfungsional yang
digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan / stress.
g. Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode
yang di gunakan pada pemeriksaan fisik tidak berbeda dengan

pemeriksaan fisik klinik head to toe, untuk pemeriksaan fisik untuk
diabetes mellitus adalah sebagai berikut :
1) Status kesehatan umum
Meliputi keadaan penderita, kesadaran, suara bicara, tinggi badan,
berat badan dan tanda - tanda vital. Biasanya pada penderita
diabetes didapatkan berat badan yang diatas normal / obesitas.
2) Kepala dan leher
Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, apakah ada pembesaran pada
leher, kondisi mata, hidung, mulut dan apakah ada kelainan pada
pendengaran. Biasanya pada penderita diabetes mellitus ditemui
penglihatan yang kabur / ganda serta diplopia dan lensa mata yang
keruh, telinga kadang-kadang berdenging, lidah sering terasa tebal,
ludah menjadi lebih kental, gigi mudah goyah, gusi mudah
bengkak dan berdarah.
3) Sistem Integumen
Biasanya pada penderita diabetes mellitus akan ditemui turgor kulit
menurun, kulit menjadi kering dan gatal. Jika ada luka atau maka
warna sekitar luka akan memerah dan menjadi warna kehitaman
jika sudah kering. Pada luka yang susah kering biasanya akan
menjadi ganggren.
4) Sistem Pernafasan
Dikaji adakah sesak nafas, batuk, sputum, nyeri dada. Biasanya
pada penderita diabetes mellitus mudah terjadi infeksi pada sistem
pernafasan.
5) Sistem Kardiovaskuler
Pada penderita diabetes mellitus biasanya akan ditemui perfusi
jaringan menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, takikardi /
bradikardi, hipertensi / hipotensi, aritmia, kardiomegalis.

6) Sistem Gastrointestinal
Pada penderita diabetes mellitus akan terjadi polifagi, polidipsi,
mual, muntah, diare, konstipasi, dehidrasi, perubahan berat badan,
peningkatan lingkar abdomen dan obesitas.
7) Sistem Perkemihan
Pada penderita diabetes mellitus biasanya ditemui terjadinya
poliuri, retensio urine, inkontinensia urine, rasa panas atau sakit
saat berkemih.
8) Sistem Muskuluskletal
Pada penderita diabetes mellitus biasanya ditemui terjadinya
penyebaran lemak, penyebaran masa otot, perubahn tinggi badan,
cepat lelah, lemah dan nyeri, adanya gangren di ekstrimitas.
9) Sistem Neurologis
Pada penderita diabetes mellitus biasanya ditemui terjadinya
penurunan sensoris, parasthesia, anastesia, letargi, mengantuk,
reflek lambat, kacau mental, disorientasi dan rasa kesemutan pada
tangan atau kaki.
2. Kemungkinan Diagnosa Keperawatan
Diagnosis keperawatan keluarga yang dikembangkan adalah diagnosis
tunggal yang hampir serupa dengan diagnosis keperawatan klinik.
(Sudiharto,

2012).

Diagnosis

keperawatan

keluarga

dirumuskan

berdasarkan data yang didapatkan pada pengkajian, yang terdiri dari
masalah keperawatan yang akan berhubungan dengan etiologi yang berasal
dari pengkajian fungsi perawatan keluarga. Diagnosa keperawatan
mengacu pada rumusan PES (problem, etiologi dan simptom) dimana
untuk problem menggunakan rumusan masalah dari NANDA, sedangkan
untuk etiologi dapat menggunakan pendekatan lima tugas keluarga atau
dengan menggambarkan pohon masalah (Padila, 2012).
Diagnosis yang dapat muncul pada keluarga terkait fungsi perawatan
keluarga

seperti

ketidakefektifan

manajemen

kesehatan

diri,

ketidakefektifan

pemeliharaan

kesehatan

diri,

ketidakefektifan

penatalaksanaan regimen terapeutik, dll (NANDA, 2015).
Dalam menyusun diagnosa keperawatan keluarga, perawat keluarga harus
mengacu pada tipologi diagnosa keperawatan keluarga (Sudiharto, 2012),
yaitu :
a. Diagnosa keperawatan keluarga aktual (terjadi defisit/gangguan
kesehatan).
b. Diagnosa keperwatan keluarga resiko (ancaman) dirumuskan apabila
sudah ada data yang menunjang namun belum terjadi gangguan.
c. Diagnosa keperawatan keluarga sejahtera (potensial) merupakan suatu
kedaan dimana keluarga dalam kondisi sejahtera sehingga kesehatan
keluarga dapat ditingkatkan.
Kemungkinan diagnosa keperawatan yang sering muncul pada keluarga
dengan diabetes mellitus yaitu (NANDA, 2015) :
a. Resiko ketidakstabilan gula darah
b. Ketidakefektifan manajemen kesehatan diri
c. Gangguan rasa nyaman
d. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
e. Resiko komplikasi
f. Defisit pengetahuan
g. Resiko syok hipovolemik
h. Resiko kerusakan integritas kulit
i. Resiko cidera
Setelah dilakukan skoring menggunakan skala prioritas, maka didapatkan
diangnosa keperawatan keluarga berdasarkan NANDA (2015) dengan
etiologi menurut Friedman (2010), sebagai berikut :
a. Resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang
sakit.

b. Nutrisi

kurang

dari

kebutuhan

tubuh

berhubungan

dengan

ketidakmampuan keluarga dalam merawat anngota keluarga yang
sakit.
c. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat anngota keluarga yang sakit
SKALA PRIORITAS MASALAH
Kriteria
Sifat masalah :
(1) Tidak/kurang sehat
(2) Ancaman
(3) Sejahtera
Kemungkinan masalah
dapat diubah :
(1) Mudah
(2) Sebagian
(3) Tidak dapat
Potensi masalah untuk
dicegah :
(1) Tinggi
(2) Cukup
(3) Rendah
Menonjolnya masalah :
(1) Masalah berat harus
ditangani
(2) Ada
masalah tetapi tidak
perlu segera ditangani
(3) Masalah tidak dirasakan

SKOR
3
2
1

BOBOT

PEMBENARAN

1

2
1
0

2

3
2
1

1

2
1

1

0

TOTAL SKOR
Sumber : Widyanto (2014)
Skoring :
a. Tentukan skor untuk setiap kriteria
b. Skor dibagi dengan angka tertingi dan dikalikkan dengan bobot.
Skor
X Bobot
Angka Tertingi
Jumlahkan skor untuk semua kriteria.

c. Jumlahkan skor untuk semua kriteria.
d. Tentukan skor, nilai tertinggi menentukan urutan nomor diagnosa
keperawatan keluarga
3. Intervensi Keperawatan
Intervensi keperawatan keluarga dibuat berdasarkan pengkajian, diagnosis
keperawatan, pernyataan keluarga, dan perencanaan keluarga, dengan
merumuskan tujuan, mengidentifikasi strategi intervensi alternative dan
sumber, serta menentukan prioritas, intervensi tidak bersifat rutin, acak,
atau standar, tetapi dirancang bagi keluarga tertentu dengan siapa perawat
keluarga sedang bekerja (Friedman, 2010)

RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN

Diagnosa
Keperawatan
1.

Resiko
ketidakstabilan kadar
glukosa
darah
berhubungan dengan
ketidakmampuan
keluarga
dalam
merawat
anggota
keluarga
dengan
diabetes mellitus

Tujuan

Evaluasi

Umum
Khusus
Kriteria
Standar
Setelah
1. Setelah
• Keluarga
mampu • Diabetes
mellitus
dilakukan
dilakukan
menyebutkan defenisi merupakan
kondisi
kunjungan
kunjungan 1 x diabetes
mellitus dimana kadar gula
sebanyak 5 x 50
50
menit dengan
bahasa darah sewaktu diatas
menit keluarga
keluarga
sendiri.
180 mg/dl dan gula
mampu
mampu
darah puasa diatas 125
mengenal dan
mengenal
mg/dl.
memahami
masalah
bagaimana
diabetes
perawatan
mellitus
diabetes mellitus

Rencana Tindakan
• Gali pengetahuan keluarga
tentang pengertian diabetes
mellitus
• Diskusikan
dengan
keluarga tentang pengertian
diabetes mellitus dengan
menggunakan lembar balik
dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Beri reinforcement positif

• Keluarga
mampu • Penyebab
diabetes • Gali pengetahuan keluarga
menyebutkan 6 dari 8 mellitus yaitu faktor tentang penyebab diabetes
penyebab
dari genetik atau keturunan, mellitus
diabetes mellitus.
pola makan yang tidak • Diskusikan
dengan
teratur,
kurangnya keluarga tentang penyebab
aktifitas fisik atau olah diabetes mellitus dengan
raga, stress, obesitas menggunakan lembar balik
atau kegemukan, obat- dan leaflet
obatan dan infeksi.
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement

positif
• Keluarga
mampu • Tanda
dan
gejala
menyebutkan 6 dari 8 diabetes mellitus yaitu • Gali pengetahuan keluarga
tanda dan gejala sering kencing, sering tentang tanda dan gejala
diabetes mellitus.
lapar, sering haus, rasa diabetes mellitus
gatal, mudah lelah, • Diskusikan
dengan
luka yang sulit sembuh keluarga tentang tanda dan
atau infeksi pada kulit, gejala diabetes mellitus
pandangan kabur, dan dengan
menggunakan
kesemutan atau baal.
lembar balik dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement
positif
• Keluarga
mampu • Pencegahan diabetes
menyebutkan 5 dari 7 melitus antara lain • Gali pengetahuan keluarga
cara
pencegahan menerapkan pola hidup tentang tanda dan gejala
diabetes mellitus.
sehat, terapkan pola diabetes mellitus
makan yang baik dan • Diskusikan
dengan
sehat, jaga kondisi keluarga
tentang
cara
mental
spiritual, pencegahan
diabetes
melakukan
aktifitas mellitus
dengan
fisik secara rutin, jaga menggunakan lembar balik
berat badan ideal, jauhi dan leaflet
rokok dan minuman • Keluarga bersama perawat
alkohol serta konsumsi mengidentifikasi anggota
berbagai herbal yang keluarga yang mengalami
dapat
mencegah masalah diabetes mellitus
diabetes melitus.
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya

• Evaluasi
kembali
pengertian, penyebab, tanda
gejala dan pencegahan
diabetes mellitus pada
keluarga.
• Berikan
pujian
pada
keluarga atas jawaban yang
benar.
2. Setelah
• Keluarga
mampu • Keluarga
dilakukan
mengambil keputusan keputusan
kunjungan 1 x dalam
merawat merawat
50
menit anggota
keluarga keluarga
keluarga
dengan
diabetes masalah
mampu
mellitus
mellitus
memutuskan
untuk merawat
anggota
keluarga
dengan
diabetes
mellitus

3. Setelah
dilakukan

• Keluarga
merawat

memberi
untuk • Kaji
keputusan
yang
anggota diambil oleh keluarga
dengan • Diskusikan
dengan
diabetes keluarga
tentang
komplikasi dari diabetes
mellitus
• Bimbing dan motivasi
keluarga untuk mengambil
keputusan
dalam
menangani
masalah
diabetes mellitus
• Evaluasi kembali tentang
keputusan yang telah dibuat
• Beri pujian atas keputusan
yang diambil keluarga
untuk mengatasi masalah
diabetes mellitus pada
keluarga
mampu • Keluarga
mampu
anggota memahami bagaimana • Kaji pengetahuan keluarga

kunjungan 1 x
50
menit
keluarga
mampu
merawat
anggota
keluarga
dengan
diabetes
mellitus

keluarga
dengan
diabetes mellitus dan
mampu
mendemonstrasikan
bagaimana
cara
mengatasi
diabetes
mellitus

4. Setelah
• Keluarga
dapat
dilakukan
menciptakan
dan
kunjungan 1 x memodifikasi
50
menit lingkunagn
yang
keluarga
dapat
membantu
mampu
dalam
perawatan
memodifikasi
anggota
keluarga
dan
dengan
diabetes
menciptakan
mellitus
lingkungan

perawatan
diabetes tentang
cara
merawat
mellitus dan mampu anggota keluarga dengan
menyebutkan 3 dari 5 diabetes mellitus
cara
mengatasi • Diskusikan
dengan
masalah
diabetes keluarga tentang merawat
mellitus,
yaitu anggota keluarga dengan
manajemen
diet, diabetes mellitus
aktivitas dan olah raga • Menjelaskan
dan
(senam DM dan senam mendemonstrasikan pada
kaki),
pengobatan, keluarga mengenai cara
manajemen stress, dan mengatasi masalah diabates
pemeriksaan berkala mellitus
kadar gula darah.
• Evaluasi kembali tentang
cara merawat dan cara
mengatasi diabetes mellitus
• Berikan
kesempatan
keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga atas jawaban yang
benar.
• Keluarga
mampu
memodifikasi
• Kaji pengetahuan keluarga
lingkungan
untuk tentang lingkungan yang
merawat
anggota nyaman untuk anggota
keluarga
dengan keluarga dengan diabetes
memelihara kebersihan mellitus
rumah
(jangan • Diskusikan
bersama
meletakkan
barang keluarga
bagaimana
sembarang),
lingkungan nyaman dan
menggunakan alas kaki sehat
untuk
anggota

yang
sehat
untuk
menunjang
kesehatan
keluarga.

saat berjalan
dari rumah.

keluar

keluarga dengan diabetes
mellitus
• Evaluasi kembali tentang
bagaimana lingkungan yang
dapat menunjang kesehatan
anggota keluarga yang sakit
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga.

5. Setelah
• Keluarga
mampu • Keluarga
mampu
dilakukan
menyebutkan apa saja memanfaatkan fasilitas • Kaji pengetahuan keluarga
kunjungan 1 x fasilitas
kesehatan kesehatan yang ada tentang apa saja fasilitas
50
menit yang ada dan apa dalam
melakukan kesehatan yang ada dan apa
keluarga
keuntungan
perawatan
pada manfaat fasilitas kesehatan
mampu
membewa
anngota keluarga
dengan tersebut.
menggunakan
keluarga yang sakit masalah
diabetes • Diskusikan
bersama
dan
ke fasilitas kesehatan
mellitus yaitu dengan keluarga apa saja fasilitas
memanfaatkan
membawa
anggota kesehatan yang ada ada dan
fasilitas
keluarga untuk kontrol bagaimana memanfaatkan
kesehatan
dan
berobat
ke fasilitas
pelayanan
yang ada.
puskesmas,
rumah kesehatan tersebut.
bidan dan RS serta • Evaluasi kembali apa saja
keluarga
memahami fasilitas kesehatan yang
apa keuntungannya.
bisa
digunakan
dan
bagaimana memanfaatkan
fasilitas kesehatan pada
semua anggota keluarga
• Berikan
kesempatan

keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga
2.

Nutrisi kurang dari
kebutuhan
tubuh
berhubungan dengan
ketidakmampuan
keluarga
dalam
merawat
anggota
keluarga yang sakit.

Setelah
1. Setelah
• Keluarga
mampu • Diit
pada
pasien • Gali pengetahuan keluarga
dilakukan
dilakukan
diabetes
adalah
menyebutkan defenisi
tentang pengertian diit
kunjungan
kunjungan 1 x diit pada diabetes
pengaturan jenis dan diabetes mellitus
sebanyak 5 x 50
50
menit
jumlah
makanan
mellitus
dengan
• Diskusikan
dengan
menit keluarga
keluarga
dengan
maksud
bahasa sendiri.
keluarga tentang pengertian
mampu
mampu
mempertahankan
diabetes
mellitus
mengenal dan
mengenal dan
kesehatan serta status diit
memahami
memahami diit
menggunakan
nutrisi dan membantu dengan
bagaimana
pada
pasien
menyembuhkan serta lembar balik dan leaflet
pengaturan diit
diabetes
pencegahan terjadinya • Beri kesempatan keluarga
pada
pasien
mellitus
komplikasi.
untuk bertanya
diabetes mellitus
• Berikan
reinforcement
positif
• Keluarga
mampu
• Tujuan diit diabetes • Gali pengetahuan keluarga
menyebutkan 4 dari 5
antara lain mencapai tentang tujuan diit diabetes
tujuan
diit
pada
dan mempertahankan
mellitus
diabetes
mellitus
kadar glukosa darah
dengan
mendekati
normal, • Diskusikan
dengan
bahasa
mencapai
dan keluarga tentang tujuan diit
sendiri.
mempertahankan lipid diabetes mellitus dengan
mendekati
normal, menggunakan lembar balik
mencapai berat badan dan leaflet
normal,
mencegah
• Beri kesempatan keluarga
komplikasi
kronik,

meningkatkan kualitas untuk bertanya
hidup sehingga dapat • Berikan
reinforcement
melakukan pekerjaan positif
sehari-hari
seperti
biasa
• Keluarga
mampu • Macam-macam
diit
pasien diabetes antara
menyebutkan 8 dari 8
lain Diet Diabetes
macam-macam diit
Melitus
I,
Diet
pada diabetes mellitus
Diabetes Melitus II,
dengan
bahasa
Diet Diabetes Melitus
sendiri.
III, Diet Diabetes
Melitus
IV,
Diet
Diabetes Melitus V,
Diet Diabetes Melitus
VI, Diet Diabetes
Melitus VII, Diet
Diabetes Melitus VIII.
Diet I-III diberikan
kepada pasien yang
terlalu gemuk. Diet
IV-V
diberikan
kepada pasien yang
mempunyai
berat
badan normal. Diet
VI-VIII
diberikan
kepada pasien kurus,
diabetes
remaja

• Gali pengetahuan keluarga
tentang macam-macam diit
diabetes mellitus
• Diskusikan
dengan
keluarga tentang macammacam
diit
diabetes
mellitus
dengan
menggunakan lembar balik
dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement
positif

(Juvenile Diabetes),
atau diabetes dengan
komplikasi.
• Keluarga
mampu
menyebutkan 5 dari 8 • Makanan yang baik
dikonsumsi penderita
macam-macam
diabetes antara lain
makanan yang baik
makanan yang terbuat
dikonsumsi penderita
dari biji-bijian utuh
diabetes
mellitus
atau
karbohidrat
dengan
bahasa
kompleks seperti nasi
merah,
kentang
sendiri.
panggang, oatmeal,
roti dan sereal dari
biji-bijian
utuh;
daging tanpa lemak
yang dikukus, direbus,
dipanggang,
dan
dibakar;
sayursayuran yang diproses
dengan cara direbus,
dikukus, dipanggang
atau
dikonsumsi
mentah. Sayuran yang
baik
dikonsumsi
untuk
penderita
diabetes di antaranya
brokoli dan bayam;
buah-buahan
segar;

• Gali pengetahuan keluarga
tentang makanan yang baik
untuk penderita diabetes
mellitus
• Diskusikan
dengan
keluarga makanan yang
baik untuk diabetes mellitus
dengan
menggunakan
lembar balik dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement
positif

kacang-kacangan,
termasuk
kacang
kedelai dalam bentuk
tahu yang dikukus,
dimasak untuk sup
dan ditumis; popcorn
tawar; produk olahan
susu rendah lemak
dan telur; ikan seperti
tuna, salmon, sarden
dan makarel

• Keluarga
mampu
mengambil keputusan • Keluarga
dalam
merawat keputusan
2. Setelah
anggota
keluarga merawat
dilakukan
diabetes keluarga
kunjungan 1 x dengan
50
menit mellitus
masalah
keluarga
mellitus
mampu
memutuskan
untuk merawat
anggota
keluarga
dengan
diabetes
mellitus

memberi • Kaji
keputusan
yang
untuk diambil oleh keluarga
anggota • Diskusikan
dengan
dengan keluarga
tentang
diabetes komplikasi dari diabetes
mellitus
• Bimbing dan motivasi
keluarga untuk mengambil
keputusan
dalam
menangani
masalah
diabetes mellitus
• Evaluasi kembali tentang
keputusan yang telah dibuat
• Beri pujian atas keputusan
yang diambil keluarga
untuk mengatasi masalah
diabetes mellitus pada
keluarga

• Keluarga
mampu
mampu
merawat
anggota • Keluarga
3. Setelah
memahami
bagaimana
keluarga
dengan
dilakukan
diabetes
diabetes mellitus dan perawatan
kunjungan 1 x mampu
mellitus dan mampu
50
menit mendemonstrasikan
menyebutkan 3 dari 5
keluarga
mengatasi
bagaimana
cara cara
mampu
diabetes
mengatasi
diabetes masalah
merawat
mellitus,
yaitu
mellitus
anggota
manajemen
diet,
keluarga
aktivitas dan olah raga
dengan
(senam DM dan senam
diabetes
kaki),
pengobatan,
mellitus
manajemen stress, dan
pemeriksaan berkala
kadar gula darah.

• Kaji pengetahuan keluarga
tentang
cara
merawat
anggota keluarga dengan
diabetes mellitus
• Diskusikan
dengan
keluarga tentang merawat
anggota keluarga dengan
diabetes mellitus
• Menjelaskan
dan
mendemonstrasikan pada
keluarga mengenai cara
mengatasi masalah diabates
mellitus
• Evaluasi kembali tentang
cara merawat dan cara
mengatasi diabetes mellitus
• Berikan
kesempatan
keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga atas jawaban yang
benar.

• Keluarga
dapat
mampu • Kaji pengetahuan keluarga
menciptakan
dan • Keluarga
4. Setelah
memodifikasi
tentang lingkungan yang
memodifikasi
dilakukan
lingkungan
untuk
nyaman untuk anggota
lingkunagn
yang
kunjungan 1 x
merawat
anggota
keluarga dengan diabetes
dapat
membantu
50
menit
dengan mellitus
dalam
perawatan keluarga

keluarga
mampu
memodifikasi
dan
menciptakan
lingkungan
yang
sehat
untuk
menunjang
kesehatan
keluarga.

5. Setelah
dilakukan
kunjungan 1 x
50
menit
keluarga
mampu
menggunakan
dan
memanfaatkan
fasilitas
kesehatan yang
ada.

anggota
dengan
mellitus

keluarga
diabetes

memelihara kebersihan • Diskusikan
bersama
rumah
(jangan keluarga
bagaimana
meletakkan
barang lingkungan nyaman dan
sembarang),
sehat
untuk
anggota
menggunakan alas kaki keluarga dengan diabetes
saat berjalan keluar mellitus
dari rumah.
• Evaluasi kembali tentang
bagaimana lingkungan yang
dapat menunjang kesehatan
anggota keluarga yang sakit
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga.

• Keluarga
mampu
menyebutkan apa saja • Keluarga
mampu • Kaji pengetahuan keluarga
fasilitas
kesehatan memanfaatkan fasilitas tentang apa saja fasilitas
yang ada dan apa kesehatan yang ada kesehatan yang ada dan apa
keuntungan
dalam
melakukan manfaat fasilitas kesehatan
membewa
anngota perawatan
pada tersebut.
keluarga yang sakit keluarga
dengan • Diskusikan
bersama
ke fasilitas kesehatan
masalah
diabetes keluarga apa saja fasilitas
mellitus yaitu dengan kesehatan yang ada ada dan
membawa
anggota bagaimana memanfaatkan
keluarga untuk kontrol fasilitas
pelayanan
dan
berobat
ke kesehatan tersebut.
puskesmas,
rumah • Evaluasi kembali apa saja
bidan dan RS serta fasilitas kesehatan yang
keluarga
memahami bisa
digunakan
dan

apa keuntungannya.

3.

Resiko
komplikasi
berhubungan dengan
ketidakmampuan
keluarga
dalam
merawat
anggota
keluarga yang sakit.

bagaimana memanfaatkan
fasilitas kesehatan pada
semua anggota keluarga
• Berikan
kesempatan
keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga

Setelah
1. Setelah
• Keluarga
mampu • Komplikasi
diabetes • Gali pengetahuan keluarga
dilakukan
dilakukan
menyebutkan defenisi melitus
adalah tentang
pengertian
kunjungan
kunjungan 1 x komplikasi diabetes gabungan
atau komplikasi
diabetes
sebanyak 5 x 50
50
menit mellitus
dengan hadirnya penyakit baru mellitus
menit keluarga
keluarga
bahasa sendiri.
yang bersarang dalam • Diskusikan
dengan
mampu
mampu
tubuh
sebagai keluarga
tentang
mengenal dan
mengenal dan
tambahan dari penyakit komplikasi
diabetes
memahami
memahami diit
diabetes melitus yang mellitus
dengan
pencegahan
pada
pasien
sebelumnya sudah ada menggunakan lembar balik
komplikasi
diabetes
dan
biasanya dan leaflet
diabetes mellitus
mellitus
disebabkan
karena • Beri kesempatan keluarga
penanganan
yang untuk bertanya
lambat.
• Berikan
reinforcement
positif
• Keluarga
mampu • Komplikasi
diabetes • Gali pengetahuan keluarga
menyebutkan 4 dari 5 melitus antara lain tentang
macam-macam
komplikasi diabetes penyakit
komplikasi
diabetes
melitus
dengan kardiovaskuler,
mellitus
bahasa sendiri.
penyakit
ginjal • Diskusikan
dengan

(nefropati), penyakit
mata, penyakit syaraf
(neuropati)
dan
kerentanan
terhadap
infeksi.

keluarga tentang macammacam komplikasi diabetes
mellitus
dengan
menggunakan lembar balik
dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement
positif

• Keluarga
mampu • Cara pencegahan dan • Gali pengetahuan keluarga
menyebutkan 2 dari 3 pengendalian diabetes tentang
macam-macam
cara pencegahan dan melitus yaitu kontrol komplikasi
diabetes
pengendalian
gula darah, kontrol mellitus
komplikasi diabetes
tekanan darah dan • Diskusikan
dengan
kontrol kolesterol.
keluarga tentang macammacam komplikasi diabetes
mellitus
dengan
menggunakan lembar balik
dan leaflet
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
reinforcement
positif
2. Setelah
• Keluarga
mampu • Keluarga
dilakukan
mengambil keputusan keputusan
kunjungan 1 x dalam
merawat merawat

memberi • Kaji
keputusan
yang
untuk diambil oleh keluarga
anggota • Diskusikan
dengan

50
menit
keluarga
mampu
memutuskan
untuk merawat
anggota
keluarga
dengan
diabetes
mellitus

anggota
dengan
mellitus

keluarga
diabetes

keluarga
masalah
mellitus

dengan
diabetes

keluarga
tentang
komplikasi dari diabetes
mellitus
• Bimbing dan motivasi
keluarga untuk mengambil
keputusan
dalam
menangani
masalah
diabetes mellitus
• Evaluasi kembali tentang
keputusan yang telah dibuat
• Beri pujian atas keputusan
yang diambil keluarga
untuk mengatasi masalah
diabetes mellitus pada
keluarga

3. Setelah
mampu • Kaji pengetahuan keluarga
• Keluarga
mampu • Keluarga
dilakukan
memahami
bagaimana
tentang cara perawatan kaki
merawat
anggota
kunjungan 1 x
perawatan
kaki
pada
anggota keluarga dengan
keluarga
dengan
50
menit
pasien
diabetes
yaitu
diabetes mellitus
diabetes mellitus dan
keluarga
Periksa
kaki
secara
•
Diskusikan
dengan
mampu
mampu
teratur
setiap
hari,
cuci
keluarga
tentang
cara
mendemonstrasikan
merawat
kaki
setiap
hari
dengan
perawatan
kaki
anggota
bagaimana
cara
anggota
perawatan kaki pasien sabun yang lembut, keluarga dengan diabetes
keluarga
potonglah kuku-kuku mellitus
diabetes
dengan
di jari kaki dengan • Menjelaskan
dan
diabetes
hati-hati, olesi kaki mendemonstrasikan pada
mellitus
dengan krim pelembab keluarga mengenai cara
agar
tidak
retak, perawatan kaki anggota

gunakan alas kaki, keluarga ddengan masalah
pilih kaus kaki dengan diabates mellitus
kandungan katun yang • Evaluasi kembali tentang
tinggi dan jadwalkan cara perawatan kaki
kunjungan ke dokter.
• Berikan
kesempatan
keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga atas jawaban yang
benar.
4. Setelah
• Keluarga
dapat • Keluarga
mampu • Kaji pengetahuan keluarga
dilakukan
menciptakan
dan memodifikasi
tentang lingkungan yang
kunjungan 1 x memodifikasi
lingkungan
untuk nyaman untuk anggota
50
menit lingkunagn
yang merawat
anggota keluarga dengan diabetes
keluarga
dapat
membantu keluarga
dengan mellitus
mampu
dalam
perawatan memelihara kebersihan • Diskusikan
bersama
memodifikasi
anggota
keluarga rumah
(jangan keluarga
bagaimana
dan
dengan
diabetes meletakkan
barang lingkungan nyaman dan
menciptakan
mellitus
sembarang),
sehat
untuk
anggota
lingkungan
menggunakan alas kaki keluarga dengan diabetes
yang
sehat
saat berjalan keluar mellitus
untuk
dari rumah.
• Evaluasi kembali tentang
menunjang
bagaimana lingkungan yang
kesehatan
dapat menunjang kesehatan
keluarga.
anggota keluarga yang sakit
• Beri kesempatan keluarga
untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga.

5. Setelah
• Keluarga
mampu • Keluarga
mampu • Kaji pengetahuan keluarga
dilakukan
menyebutkan apa saja memanfaatkan fasilitas tentang apa saja fasilitas
kunjungan 1 x fasilitas
kesehatan kesehatan yang ada kesehatan yang ada dan apa
50
menit yang ada dan apa dalam
melakukan manfaat fasilitas kesehatan
keluarga
keuntungan
perawatan
pada tersebut.
mampu
membewa
anngota keluarga
dengan • Diskusikan
bersama
menggunakan
keluarga yang sakit masalah
diabetes keluarga apa saja fasilitas
dan
ke fasilitas kesehatan
mellitus yaitu dengan kesehatan yang ada ada dan
memanfaatkan
membawa
anggota bagaimana memanfaatkan
fasilitas
keluarga untuk kontrol fasilitas
pelayanan
kesehatan yang
dan
berobat
ke kesehatan tersebut.
ada.
puskesmas,
rumah • Evaluasi kembali apa saja
bidan dan RS serta fasilitas kesehatan yang
keluarga
memahami bisa
digunakan
dan
apa keuntungannya.
bagaimana memanfaatkan
fasilitas kesehatan pada
semua anggota keluarga
• Berikan
kesempatan
keluarga untuk bertanya
• Berikan
pujian
pada
keluarga

4. Implementasi Keperawatan
Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi
rencana intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber didalam keluarga
dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehtan. Keluarga dididik
untuk dapat menilai potensi yang dimiliki mereka dan mengembangkannya
melalui implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk :
mengenal masalah kesehatannya, mengambil keputusan berkaitan dengan
persoalan kesehatan yang dihadapi, merawat dan membina anggota
keluarga sesuai kondisi kesehatannya, memodifikasi lingkungan yang
sehat bagi setiap anggota keluarga, serta memanfaatkan sarana pelayanan
kesehatan terdekat ( Sudiharto, 2012).
Menurut Padila (2012), tindakan perawatan terhadap keluarga mencakup
dapat berupa :
a. Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenal masalah
dan kebutuhan kesehatan, dengan cara :
1) Memberikan informasi : penyuluhan atau konseling
2) Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan
3) Mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah
b. Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat
dengan cara :
1) Mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan
2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga
3) Mendiskusikan tentang konsekuensi setiap tindakan.
c. Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang
sakit, dengan cara:
1) Mendemontrasikan cara perawatan
2) Menggunakan alat dan fasilitas yang ada dirumah
3) Mengawasi keluarga melakukan tindakan perawatan.
d. Membantu

keluarga

menemukan

lingkungan dengan cara :

cara

bagaimana

membuat

1) Menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga
2) Melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin.
e. Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang
ada dengan cara :
1) Memperkenalkan fasilitas kesehatan yang ada dalam lingkungan
keluarga
2) Membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.
5. Evaluasi Keperawatan
Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan
keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehinga memiliki
produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga.
Sebagai komponen kelima dalam proses keperawatan, evaluasi adalah
tahap yang menetukan apakah tujuan yang telah ditetapkan akan
menentukan

mudah

(Sudiharto,2012).

atau

sulitnya

dalam

melaksanakan

evaluasi

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini diarahkan untuk
mendeskripsikan

dan

menggambarkan

bagaimana

penerapan

asuhan

keperawatan keluarga dengan masalah diabetes melitus wilayah kerja
puskesmas Andalas.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilakukan pada dua keluarga yaitu Ny.N sebagai
partisipan I dan Ny.D sebagai partisipan II dengan masalah diabetes melitus
di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni
2017. Asuhan keperawatan keluarga diberikan selama 7 hari dimulai tanggal
16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 sebanyak 14 kali
kunjungan dengan 2 kali kunjungan dalam sehari.
C. Polulasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti atau subjek yang
memenuhi kritetia yang telah ditetapkan (Nursalam, 2015). Populasi dari
penelitian ini adalah pasien yang berkunjung dengan kasus diabetes
melitus dalam 3 bulan terakhir pada usia pertengahan (middle age). Data
yang didapatkan di Puskesmas Andalas ada 113 pengunjung diabetes
melitus dari bulan Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017 dalam usia
pertengahan.
2. Sampel
Sampel terdiri dari bagian populasi yang dapat dipergunakan sebagai
subjek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi
porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Sampel

penelitian ini adalah pasien dengan diabetes melitus di wilayah kerja
puskesmas Andalas dengan jumlah sampel 2 orang.

Adapun cara memilih sampel berdasarkan kriteria inklusi, sebagai berikut:
a. Pengunjung dalam usia pertengahan / middle age (45-59 tahun)
b. Pengunjung yang memiliki alamat lengkap
c. Pengunjung yang memiliki nomor telepon
d. Pengunjung yang mengalami komplikasi diabetes melitus
e. Keluarga dengan KM I :
1) Menerima petugas perawatan kesehatan keluarga
2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan
rencana keperawatan
f. Klien yang tingkat perekonomian menengah kebawah
g. Klien yang jarang mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah ke
pelayanan kesehatan
h. Anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan
i. Keluarga dan klien bersedia diberikan asuhan keperawatan
j. Klien yang mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar serta
kooperatif
k. Keluarga dan klien yang berada ditempat saat dilakukan penelitian.
D. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara,
dokumentasi dan pengukuran dengan menggunakan format pengkajian
asuhan keperawatan keluarga, format pengkajian diabetes melitus dan format
kuisioner diabetes melitus sebagai alat acuan yang digunakan peneliti.
Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti
adalah :
1.

Peneliti meminta surat rekomendasi pengambilan data dan surat izin
penelitian dari institusi pendidikan Poltekkes Kemenkes Padang ke Dinas
Kesehatan Kota Padang.

2.

Peneliti mendatangi Dinas Kesehatan Kota Padang dan menyerahkan
surat izin penelitian dari institusi untuk mendapatkan surat rekomendasi
ke Puskesmas Andalas Kota Padang .

3.

Peneliti mendatangi Puskesmas Andalas Kota Padang dan menyerahkan
surat rekomendasi dan surat izin penelitian dari Dinas Kota Padang.

4.

Peneliti meminta izin kepada kepala Puskesmas Andalas Kota Padang

5.

Peneliti meminta jumlah kunjungan diabetes mellitus dari Januari 2016
sampai Desember 2016

6.

Peneliti meminta data pasien kunjungan 3 bulan terakhir dengan diabetes
melitus pada usia pertengahan dan didapatakan ada 113 pengunjung.

7.

Peneliti memilih responden. Peneliti memilih berdasarkan pengunjung
yang memiliki alamat lengkap dan didapatkan ada 56 orang. Peneliti
memilih berdasarkan pengunjung yang memiliki nomor telepon dan
didapatkan ada 12 orang. Dari 12 pengunjung yang memiliki nomor
telepon, setelah dihubungi 5 pengunjung tidak bisa dihubungi karena
nomor telepon tidak akti, 2 pengunjung tidak mengangkat telepon, dan 5
orang pengunjung mengangkat telapon. Setelah dijelaskan maksud dan
tujuan penelitian, 3 pengunjung menolak dengan alasan sibuk dan tidak
ada waktu, sedangkan 2 pengunjung bersedia diberikan asuhan
keperawatan dan akan dijadikan sampel dalam penelitian.

8.

Peneliti mengunjungi rumah responden, yaitu Ny.N sebagai partisipan I
dan Ny.D sebagai partisipan II

9.

Partisipan I dan partisipan II merupakan Keluarga Mandiri I

10. Partisipan I dan partisipan II diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian
11. Informed consent diberikan kepada partisipan I dan partisipan II
12. Partisipan I dan partisipan II diberikan kesempatan untuk bertanya jika
ada yang diragukan
13. Partisipan I dan partisipan II setuju untuk diberikan asuhan keperawatan
keluarga dan menandatangani informed consent
14. Peneliti meminta waktu partisipan I dan partisipan II untuk melakukan
pengkajian menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan
keluarga dengan teknik wawancara dan anamnesa. Peneliti juga

melakukan observasi dan pengukuran dengan melakukan pemeriksaan
fisik secara head to toe pada partisipan I dan partisipan II
15. Bersama keluarga peneliti merumuskan dan menjelaskan intervensi apa
yang akan dilakukan dalam memberikan asuahan keperawatan kepada
keluarga partisipan I dan partisipan II
16. Peneliti melakukan implementasi dan evaluasi selama 5 hari dengan 10
kali kunjungan pada partisipan I dan partisipan II
17. Setelah selesai melakukan implementasi dan evaluasi peneliti membuat
dokumentasi keperawatan dan melakukan terminasi terhadap partisipan I
dan partisipan II.
E. Instrumen / Alat Pengumpulan Data
Instrument penelitian atau alat pengumpulan data, dalam pembuatannya
mengacu pada variable, defenisi operasional dan skala pengukuran data yang
dipilih. Pengumpulan data pada partisipan I dan partisipan II dimulai dengan
melakukan pengkajian sampai evaluasi. Instrumen yang digunakan adalah
format pengkajian asuhan keperawatan keluarga. Data yang didapatkan
melalui wawancara dan anamnesa antara lain data umum, riwayat dan tahap
perkembangan keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, stressor dan
koping keluarga serta harapan keluarga. Data yang didapatkan melalui
observasi antara lain karakteristik rumah dan pemeriksaan fisik. Data yang
didapatkan melalui pengukuran antara lain tekanan darah, kadar gula darah,
berat badan, tinggi badan, nadi, pernafasan dan suhu. Data lainnya diperoleh
melalui dokumen-dokumen yang tertulis yang didaptkan dari medical record
partisipan di puskesmas. Untuk melengkapi data pengkajian awal pada
partisipan, alat yang digunakan peneliti yaitu stetoskop, tensimeter, penlight,
alat ukur BB, alat ukur TB dan alat ukur gula darah.
F. Jenis-Jenis Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari
sumber data atau partisipan. Data primer yang penulis dapatkan

dengan wawancara dan anamnesa langsung terhadap keluarga
meliputi : Identitas seluruh anggota keluarga, riwayat kesehatan
keluarga, pola aktifitas sehari-hari dirumah, dan pemeriksaan fisik
seluruh anggota keluarga termasuk pemeriksaan kadar gula darah
klien.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah cara pengumpulan data penelitian dengan
menyalin data yang tersedia kedalam format isian yang telah disusun.
Kelebihan data sekunder adalah efisiensi dalam hal waktu, tenaga dan
biaya (Supardi & Rustika, 2013). Data sekunder umumnya berupa
bukti, data penunjang, catatan atau laporan bulanan puskesmas yang
telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan. Data sekunder
pada penelitian ini peniliti dapatkan dari dokumen / Medical Record
di Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang berupa
jumlah kunjungan pasien dengan diabetes selama tahun 2016 dan
kunjungan selama 3 bulan terakhir yaitu dari bulan Januari 2017
sampai dengan Maret 2017.
G. Hasil Analisis
Data yang peneliti temukan saat pengkajian dikelompokkan dan dianalisis
berdasarkan data subjektif dan objektif yang ditemukan dengan membuat
analisa data. Setelah membuat analisa data peneliti langsung merumuskan
diagnosa keperawatan, setelah itu melakukan prioritas masalah untuk
menyusun dan menentukan diagnosa yang diutamakan. Setelah itu peneliti
melakukan implementasi selama 5 hari sesuai dengan intervensi yang telah
direncanakan dan dilanjutkan dengan melakukan dan evaluasi keperawatan.
Setelah

itu

peneliti

melakukan

dokumentasi

keperawatan.

Analisis

selanjutnya peneliti membandingkan asuhan keperawatan yang telah
dilakukan pada partisipan I dan partisipan II sesuai dengan teori dan
penelitian terdahulu.

BAB IV
DESKRIPSI KASUS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Kasus
Kunjungan keluarga dilakukan pada keluarga Ibu.N dan Ibu.D dengan
Diabetes melitus pada usia pertengahan. Kunjungan dimulai pada tanggal 16
Mei 2017 sampai 22 Mei 2017. Kunjungan dilakukan 2 kali dalam sehari
selama 7 hari dengan total 14 kali kunjungan. Lokasi penelitian dilakukan di
daerah Kp.Tarandam Andalas kota Padang.

PENGKAJIAN
Data Umum

PARTISIPAN I

PARTISIPAN II

Ibu.N (58 tahun) merupakan seorang
ibu rumah tangga. Suami Ibu.N
adalah Bapak.B (62 tahun) bekerja
sebagai kuli bangunan.

Ibu.D (45 tahun) merupakan
seorang ibu rumah tangga. Suami
Ibu.D adalah Bapak.A (48 tahun)
bekerja sebagai buruh swasta.

Keluarga ini merupakan keluarga inti
(nuclear family) yang terdiri dari
seorang ayah, ibu, dan 4 orang anak.
Ibu.N hanya tinggal dengan suami
karena anak-anak lainnya sudah
menikah dan anak keempat yang
belum menikah sudah bekerja di luar
kota.

Keluarga ini merupakan keluarga
inti (nuclear family) yang terdiri
dari ayah, ibu dan 3 orang anak.
Ibu.D tinggal dengan suami dan 2
anaknya, karena anak pertama
Ibu.D sudah bekerja diluar kota.

Pendapatan keluarga Ibu.N dalam Pendapatan keluarga Ibu.D dalam
sebulan ± Rp.800.000
untuk sebulan ± Rp.1.500.000 untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari.
mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Riwayat dan
Tahap
Perkembangan
Keuarga

Tahap perkembangan keluarga Ibu.N
saat ini adalah tahap VII. Tahap
perkembangan keluarga yang belum
terpenuhi yaitu anak keempat Ibu.N
yang sudah bekerja tetapi belum
mendapatkan pekerjaan tetap dan
membuat Ibu.N terkadang masih
memberi uang untuk anaknya.

Tahap perkembangan keluarga
Ibu.D saat ini adalah tahap VI.
Tahap perkembangan keluarga
yang belum terpenuhi yaitu anak
pertama Ibu.D yang masih belum
mendaptkan pekerjaan yang tetap
dan juga anak-anak lain yang
belum mandiri karena masih
bergantung pada Ibu.D dan
Bapak.A.

Ibu.N menderita diabetes melitus Ibu.D menderita diabetes melitus
sudah 2 tahun sejak tahun 2015. sudah 4 tahun sejak tahun 2013.
Ibu.N mengeluh sering merasa lapar Ibu.D mengeluh sering merasa

dan haus, sering buang air kecil di
malam
hari,
sering
merasa
kesemutan pada ujung-ujung jari
tangan dan kaki, susah tidur pada
malam hari, berat badan turun 5 kg,
Riwayat dan merasa gatal pada kulit dan juga
Tahap
daerah kemaluan serta penglihatan
Perkembangan kabur. Ibu.N mendapat terapi obat
Keuarga
oral.

lapar dan haus, mudah lelah dan
mengantuk, sering buang air kecil
di malam hari, sering merasa
kesemutan pada ujung-ujung jari
tangan dan kaki terutama jika hari
dingin dan berat badan yang naik
sebesar 6 kg. Ibu. D mendapat 2
jenis terapi insulin, yang pertama
yaitu Noverapid dan Levemir .

Ibu.N menderita hipertensi dan
kolesterol tinggi. Ini merupakan
salah satu faktor penyebab terjadinya
diabetes melitus pada Ibu.N, selain
itu juga disebabkan karena dulu
Ibu.N suka mengkonsumsi kopi dan
coffee mix atau cappucino dengan
gula yang banyak. Ibu.N sudah
menderita hipertensi sejak umur 35
tahun. Kepala dan leher Ibu.N akan
terasa sangat sakit dan berat ketika
tekanan darah Ibu.N diatas 160/100
mmHg. Bapak.B pernah menderita
TB paru tahun 2016 dan telah
mengkonsumsi obat TB selama 6
bulan
dan
setelah
dilakukan
pemeriksaan sputum pada bulan
Januari 2017 hasilnya sudah negatif.

Ibu.D menderita penyakit magh dan
vertigo. Ibu.N pernah menjalani
operasi
pengangkatan
tumor
payudara pada tahun 2015.
Penyakit diabetes melitus yang
diderita Ibu.D merupakan faktor
keturunan. Selain itu, Ibu.D juga
suka mengkonsumsi makanan dan
minuman dengan kadar gula yang
tinggi. Saat ini anggota keluarga
inti Ibu.D yang lain dalam keadaan
sehat.

Ibu.N bersaudara ada 8 orang dan 3
orang termasuk Ibu.N menderita
diabetes melitus karna faktor
maknana dan gaya hidup. Tidak ada
riwayat diabetes melitus dari orang
tua Ibu.N, tetapi ada riwayat
hipertensi dari orang tua laki-laki
Ibu.N

Orang tua laki-laki Ibu.D dan 2
orang adik dari orang tua laki-laki
Ibu.D juga menderita diabetes
melitus yang juga merupakan faktor
keturunan.

Rumah Ibu.N kurang mendapat
cahaya matahari dan ventilasi serta
jendela rumah yang kurang. Banyak
barang-barang yang berserakan di
gudang dan dapur. Lantai rumah
Ibu.D terbuat dari semen yang masih
kasar. Terdapat fasilitas kesehatan di
lingkungan rumah yaitu puskesmas,
posyandu, dokter dan rumah bidan.

Rumah Ibu.D kurang mendapat
cahaya matahari dan ventilasi serta
jendela rumah yang juga kurang.
Terdapat fasilitas kesehatan di
lingkungan rumah yaitu puskesmas,
posyandu, dokter dan rumah bidan.
Fasilitas kesehatan tersebut dapat
dijangkau dengan menggunakan
motor maupun berjalan kaki.

Lingkungan

Struktur
Keluarga

Struktur
Keluarga

Komunikasi yang terjalin dalam Komunikasi yang terjalin dalam
keluarga
Ibu.N
menggunakan keluarga Ibu.N secara langsung
telepon seluler dengan anak-anaknya. antar anggota keluarga.
Ibu.N berperan sebagai seorang istri Ibu.D berperan sebagai seorang
yang mengurus rumah tangga dan istri yang mengurus rumah tangga
seorang ibu bagi anak-anak serta dan seorang ibu bagi anak-anak.
berperan sebagai nenek bagi
cucunya.
Dalam
mengobati
penyakitnya,
Ibu.N lebih suka mengkonsumsi
obat-obat herbal dari tanaman dari
pada obat-obat dari rumah sakit.
Ibu.N banyak menanam tanaman
obat-obatan di depan rumah.

Dalam mengobati penyakitnya,
Ibu.D mengkonsumsi obat-obat
herbal dan obat-obat dari rumah
sakit.

Fungsi
Keluarga

Ibu.N tau mengenai penyakit yang ia
derita dan apa penyebabnya.
Biasanya saat sakit Ibu.N akan
mengkonsumsi obat herbal terlebih
dahulu, jika tidak ada perubahan baru
dibawa ke fasilitas kesehatan. Ibu.N
masih belum mampu memodifikasi
lingkungan
yang
baik
untuk
kesehatan, terlihat dari banyaknya
barang-barang yang berserak di
gudang yang tidak ada pembatas
dengan dapur. Kaki Ibu.N juga telah
beberapa kali luka karena lantai
rumah dapur yang tidak rata dan
Ibu.N juga tidak memakai alas kaki.
Ibu.N rutin kontrol gula darah sekali
dalam sebulan.

Ibu.D tau mengenai penyakit yang
ia
derita
dan
apa
faktor
penyebabnya. Biasanya saat sakit
Ibu.D akan mengkonsumsi obat
herbal terlebih dahulu, jika tidak
ada perubahan baru dibawa ke
fasilitas kesehatan. Saat sakit Ibu.D
akan dirawata oleh suami dan
anaknya, juga oleh tetangga rumah
karena rumah mereka sangat
berdekatan. Ibu.D masih belum
mampu memodifikasi lingkungan
yang baik untuk kesehatan, terlihat
dari jarangnya Ibu.D memakai alas
kaki baik di dalam maupun luar
rumah. Ibu.N kontrol gula darah
jika terasa keluhan saja.

Stressor
Koping
Keluarga

dan Yang menjadi beban Ibu.N yaitu
bagaimana mendapatkan penghasilan
untuk mencukupi kebutuhan hidup
sehari-hari bagaimana cara agar mata
sebelah kiri Ibu.N dapat sembuh
tanpa operasi, karena Ibu.N takut
untuk melakukan operasi pada mata
sebelah kiri tersebut.

Yang menjadi beban pikiran Ibu.D
yaitu sakit magh nya sering
kambuh. Dan jika sudah kambuh ia
hanya dapat tidur dan tidak dapat
melakukan
apa-apa
serta
bagaimana ia memantu mencari
penghasilan untuk keluarga karena
anak-anak masih membutuhkan
biaya untuk sekolah. Juga ia yang
selalu menjadi beban adalah
penyakit yang diderita oleh Ibu.D
karena jika ia sakit tidak ada yang
mengurus keluarga dan juga akan

menjadi beban bagi keluarga.

Pemeriksaan
Fisik

Diagnosa
Keperawatan
Keluarga

Jika ada masalah yang tidak bisa
diselesaikan Ibu.N dan keluarga akan
tetap mencari jalan keluar tanpa
marah-marah dan Ibu.N juga
menerima apapun yang terjadi pada
Ibu.N terkait penyakitnya, karena
beliau yakin semua sudah diatur oleh
Allah SWT. Jika merasa lelah dan
sakit Ibu,N akan beristirahat dan
tidur.

Jika ada masalah yang tidak bisa
diselesaikan Ibu.D dan keluarga
akan tetap mencari jalan keluar
dengan musyawarah, tetapi jika
sedang kesal Ibu.D juga terkadang
marah. Ibu.D menerima apapun
yang terjadi pada Ibu.D terkait
penyakitnya, karena beliau yakin
semua sudah diatur oleh Allah
SWT. Jika merasa lelah dan sakit
Ibu.D akan beristirahat dan tidur.

- TB : 148 cm
- BB : 60 kg
- IMT :
- TD : 140/90 mmHg
Gula darah sewaktu : 262 g/dl

-

Sering merasa kesemutan pada
ekstermitas atas dan bawah. Tidak
dilakukan
pemeriksaan
pada
genetalia, saat dilakukan anamnesa
Ibu.N mengeluhkan sering terasa
gatal pada daerah kemaluan

Sering merasa kesemutan pada
ekstermitas atas dan bawah. Tidak
dilakukan
pemeriksaan
pada
genetalia, saat dilakukan anamnesa
Ibu.D mengeluhkan sering terasa
gatal pada daerah kemaluan

TB : 150 cm
BB : 55 kg
IMT :
TD : 120/80 mmHg
Gula darah sewaktu : 292 g/dl

Setelah analisa data berdasarkan Setelah dilakukan prioritas maslah
hasil
pengkajian,
didapatkan maka diagnosa yang didapatkan
masalah, yaitu :
yaitu :
1. Resiko ketidakstabilan gula darah 1. Resiko ketidakstabilan gula
berhubungan
dengan
darah berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam
ketidakmampuan
keluarga
mengenal
masalah
kesehatan
dalam
mengenal
masalah
diabetes melitus
kesehatan diabetes melitus
2. Defisit pengetahuan mengenai diit 2. Defisit pengetahuan mengenai
diabetes melitus berhubungan
diit
diabetes
melitus
dengan ketidakmampuan keluarga
berhubungan
dengan
dalam mengenal masalah kesehetan
ketidakmampuan
keluarga
diit diabetes melitus
dalam
mengenal
masalah
kesehetan diit diabetes melitus
3. Resiko komplikasi berhubungan 3. Resiko komplikasi berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga
dengan
ketidakmampuan
dalam merawat amggota keluarga
keluarga
dalam
merawat
yang sakit diabetes melitus
amggota keluarga yang sakit
diabetes melitus
4. Nyeri
berhubungan
dengan

ketidakmampuan keluarga dalam
merawat anggota keluarga yang
sakit
Intervensi
Keperawatan

Intervensi
Keperawatan

Intervensi keperawatan dirumuskan
berdasarkan diagnosa yang telah
didapatkan,
berdasarkan
tujuan
umum dan tujuan khusus yang di
lengkapi dengan kriteria dan standar.
Untuk diagnosa I, II dan III
intervensi yang direncanakan sesuai
dengan 5 TUK, yaitu :

Intervensi keperawatan dirumuskan
berdasarkan diagnosa yang telah
didapatkan, berdasarkan tujuan
umum dan tujuan khusus yang di
lengkapi dengan kriteria dan
standar.
Untuk diagnosa I, II dan III
intervensi yang direncanakan sesuai
dengan 5 TUK, yaitu :

TUK 1 : Keluarga mampu mengenal
masalah kesehatan diabetes melitus
dengan, diit diabetes melitus dan
komplikasi diabetes melitus dengan
cara menggali pengetahuan keluarga
tentang diabetes melitus, diit dan
komplikasi diabetes melitus dan
melakukan penyuluhan diabetes
melitus, diit diabetes melitus dan
komplikasi diabetes melitus.

TUK 1 : Keluarga mampu
mengenal
masalah
kesehatan
diabetes melitus dengan, diit
diabetes melitus dan komplikasi
diabetes melitus dengan cara
menggali pengetahuan keluarga
tentang diabetes melitus, diit dan
komplikasi diabetes melitus dan
melakukan penyuluhan diabetes
melitus, diit diabetes melitus dan
komplikasi diabetes melitus.

TUK 2 : Keluarga mampu
mengambil keputusan
dengan
mendiskusikan tindakan yang harus
dilakukan jika terjadi masalah
kesehatan dalam keluarga

TUK 2 : Keluarga mampu
mengambil keputusan
dengan
mendiskusikan tindakan yang harus
dilakukan jika terjadi masalah
kesehatan dalam keluarga

TUK 3 : Keluarga mampu merawat
anggota keluarga dengan masalah
kesehatan diabetes melitus dengan
cara mengingatkan untuk meminum
obat dan injeksi insulin, diskusi
mengenai makanan untuk penderita
diabetes melitus dan demonstrasi
senam kaki diabetik

TUK 3 : Keluarga mampu merawat
anggota keluarga dengan masalah
kesehatan diabetes melitus dengan
cara
mengingatkan
untuk
meminum obat dan injeksi insulin,
diskusi mengenai makanan untuk
penderita diabetes melitus dan
demonstrasi senam kaki diabetik

TUK 4 : Keluarga mampu
memodifikasi
dan menciptakan
lingkungan yang sehat untuk
menunjang kesehatan keluarga.

TUK 4 : Keluarga mampu
memodifikasi dan menciptakan
lingkungan yang sehat untuk
menunjang kesehatan keluarga.

TUK 5 : Keluarga mampu TUK 5 : Keluarga mampu
memanfaatkan pelayanan kesehatan memanfaatkan pelayanan kesehatan

untuk mengatasi masalah kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan
diabetes melitus
diabetes melitus
Implementasi
Keperawatan

Implementasi
Keperawatan

Setelah merumuskan intervensi yang
disusun, maka langkah selanjutnya
adalah melaksanakan implementasi
sesuai dengan intervensi yang telah
dibuat.
1. Resiko ketidakstabilan kadar
glukosa darah berhubungan
dengan
ketidakmampuan
keluarga
dalam
mengenal
masalah kesehatan diabetes
melitus
Pada tanggal 18 Mei 2017
dilakukan 2 kali kunjungan ke
rumah Ibu.N. Pertama penyuluhan
mengenai
diabetes
melitus
menggunakan booklet dan leaflet
dan dilanjutkan dengan diskusi
untuk mengambil keputusan. Saat
kunjungan 2 ke rumah Ibu.N
dilakukan pengecekan kadar gula
darah Ibu.N dan keluarga juga
mengajarkan mengenai obat dan
cara minum obat yang benar.

Setelah merumuskan intervensi
yang disusun, maka langkah
selanjutnya adalah melaksanakan
implementasi
sesuai
dengan
intervensi yang telah dibuat.
1. Resiko ketidakstabilan kadar
glukosa darah berhubungan
dengan
ketidakmampuan
keluarga
dalam
mengenal
masalah kesehatan diabetes
melitus
Pada tanggal 18 Mei 2017
dilakukan 2 kali kunjungan ke
rumah
Ibu.D.
Pertama
penyuluhan mengenai diabetes
melitus menggunakan booklet
dan leaflet dan dilanjutkan
dengan diskusi untuk mengambil
keputusan. Saat kunjungan 2 ke
rumah
Ibu.D
dilakukan
pengecekan kadar gula darah
Ibu.D
dan
keluarga
juga
mengajarkan mengenai obat dan
cara minum obat yang benar.

2. Defisit pengetahuan mengenai 2. Defisit pengetahuan mengenai
diit
diabetes
melitus
diit
diabetes
melitus
berhubungan
dengan
berhubungan
dengan
ketidakmampuan
keluarga
ketidakmampuan
keluarga
dalam
mengenal
masalah
dalam
mengenal
masalah
kesehatan diabetes melitus
kesehatan diabetes melitus
Tanggal 19 Mei 2017 dilakukan 2
kali kunjungan ke rumah Ibu.N,
kunjungan pertama memberikan
penyuluhan mengenai diit diabetes
melitus dengan menggunakan
leaflet dan dilanjutkan dengan
diskusi
untuk
mengambil
keputusan
terhadap
masalah
kesehatan
diabetes
melitus.
Kunjungan 2 diberikan penyuluhan
kepada
keluarga
mengenai
makanan yang boleh dikonsumsi,
makanan yang harus dikurangi dan

Tanggal 19 Mei 2017 dilakukan 2
kali kunjungan ke rumah Ibu.D,
kunjungan pertama memberikan
penyuluhan
mengenai
diit
diabetes
melitus
dengan
menggunakan
leaflet
dan
dilanjutkan dengan diskusi untuk
mengambil keputusan terhadap
masalah
kesehatan
diabetes
melitus. Kunjungan 2 diberikan
penyuluhan kepada keluarga
mengenai makanan yang boleh
dikonsumsi, makanan yang harus

makanan yang harus dihindari bagi
penderita diabetes melitus dengan
menggunakan leaflet.

dikurangi dan makanan yang
harus dihindari bagi penderita
diabetes
melitus
dengan
menggunakan leaflet.

3. Resiko komplikasi berhubungan 3. Resiko
komplikasi
dengan
ketidakmampuan
berhubungan
dengan
keluarga
dalam
merawat
ketidakmampuan
keluarga
anggota keluarga yang sakit.
dalam
merawat
anggota
keluarga yang sakit.

Evaluasi
Keperawatan

Tanggal 20 Mei 2017 dilakukan 2
kali kunjungan ke rumah Ibu.N.
kunjungan pertama memberikan
penyuluhan mengenai komplikasi
diabetes
melitus
dan
pencegahannya
dengan
menggunakan
leaflet
dan
dilanjutkan dengan diskusi untuk
mengambil keputusan terhadap
masalah
kesehatan
diabetes
melitus. Kunjungan 2 dilakukan
demonstrasi cara senam kaki untuk
diabetes melitus.

Tanggal 20 Mei 2017 dilakukan 2
kali kunjungan ke rumah Ibu.D.
kunjungan pertama memberikan
penyuluhan mengenai komplikasi
diabetes
melitus
dan
pencegahannya
dengan
menggunakan
leaflet
dan
dilanjutkan dengan diskusi untuk
mengambil keputusan terhadap
masalah
kesehatan
diabetes
melitus. Kunjungan 2 dilakukan
demonstrasi cara senam kaki
untuk diabetes melitus.

Tanggal 21 Mei dilakukan 2
kunjungan untuk diagnosa I, II dan
III, yang pertama diskusi mengenai
bagaimana
memodifikasi
lingkungan yang nyaman dan
sehat. Kunjungan 2 diskusi
mengenai pemanfaatan fasilitas
kesehatan yang ada.

Tanggal 21 Mei dilakukan 2
kunjungan untuk diagnosa I, II
dan III, yang pertama diskusi
mengenai
bagaimana
memodifikasi lingkungan yang
nyaman dan sehat. Kunjungan 2
diskusi mengenai pemanfaatan
fasilitas kesehatan yang ada.

Evaluasi dilakukan setiap selesai
melakukan intervensi keperawatan.
Evaluasi untuk daignosa I, II dan III
sesuai TUK, yaitu :
- Keluarga
mampu
mengenal
masalah diabetes melitus, diit
diabetes melitus dan komplikasi
diabetess melitus
- Keluarga sudah mampu membuat
keputusan
terkait
masalah
kesehatan
- Keluarga dan klien sudah mampu
merawat anggota keluarga yang
sakit

Evaluasi dilakukan setiap selesai
melakukan intervensi keperawatan
Evaluasi untuk daignosa I, II dan
III sesuai TUK, yaitu :
- Keluarga
mampu
mengenal
masalah diabetes melitus, diit
diabetes melitus dan komplikasi
diabetess melitus
- Keluarga sudah mampu membuat
keputusan
terkait
masalah
kesehatan
- Keluarga dan klien sudah mampu
merawat anggota keluarga yang
sakit

- Keluarga
sudah
mampu
memodofikasi lingkungan yang
sehat dan nyaman
- Keluarga sudah mampu memahami
pemanfaatan fasilitas kesehatan

- Keluarga
sudah
mampu
memodofikasi lingkungan yang
sehat dan nyaman
- Keluarga
sudah
mampu
memahami pemanfaatan fasilitas
kesehatan

B. Pembahasan Kasus
Setelah dilakukan penerapan asuhan keperawatan keluarga pada Ibu.N
sebagai partisipan I dan Ibu.D sebagai partisipan II dengan Diabetes melitus
di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Padang sejak tanggal 16 Mei
sampai tanggal 22 Mei 2017 sebanyak 14 kali kunjungan, maka pada BAB
pembahasan

penulis

akan menjabarkan

adanya

kesesuaian

maupun

kesenjangan yang terdapat pada pasien antara teori dengan kasus. Tahapan
pembahasan sesuai dengan tahapan asuhan keperawatan yang dimulai dari
pengkajian,

merumuskan

diagnosa,

merumuskan

rencana

tindakan,

pelaksanaan tindakan dan evaluasiykj; keperawatan.
1. Pengkajian
Pengkajian adalah tahap awal dari proses perawatan dan merupakan suatu
proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data
untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kesehatan klien. Tahap
pengkajian

merupakan

dasar

utama

dalam

memberikan

asuhan

keperawatan sesuai dengan kenyataan. Kebenaran data sangat penting
dalam merumuskan suatu diagnosa

keperwatan dan memberikan

pelayanan keperawatan sesuai dengan respon individu (Nursalam, 2011).
Pengkajian keluarga yang perlu dilakukan menurut Friedman (2010), yaitu
mengidentifikasi data sosial-budaya, data lingkungan, struktur keluarga,
fungsi keluarga, stres serta strategi koping keluarga. Pengumpulan data
keluarga berasal dari berbagai sumber wawancara klien tentang peristiwa
yang lalu dan saat ini, temuan objekif seperti observasi rumah keluarga
dan fasilitasnya serta penilaian subjektif seperti pengalaman yang
dilaporkan keluarga. Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas, penulis
melakukan pengkajian kepada Ibu.N (partisipan I) dan Ibu.D (partisipan

II) serta keluarga dengan menggunakan metode pengkajian keluarga,
wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik.
Saat dilakukan pengkajian, Ibu.N dan Ibu D sama-sama mengeluhkan
sering merasa lapar dan haus, sering buang air kecil di malam hari, sering
merasa kesemutan pada ujung-ujung jari tangan dan kaki, susah tidur pada
malam hari dan gatal pada ekstermitas dan daerah kemaluan. Pada Ibu.N
terjadi penurunan berat badan sebesar 5 kg dan penglihatan kabur
sedangkan pada Ibu.D terjadi peningkatan berat badan sebesar 6 kg dan
keluhan mudah lelah dan mengantuk

Keluhan yang disampaikan oleh Ibu.N dan Ibu.D sesuai dengan teori,
bahwa diabetes melitus memiliki gejala antara lain rasa haus yang
berlebihan (polidipsi), sering kencing (poliuri) terutama malam hari, sering
merasa lapar (poliphagi), berat badan yang turun dengan cepat, keluhan
lemah, kesemutan pada tangan dan kaki, gatal-gatal, penglihatan jadi
kabur, impotensi, luka sulit sembuh, keputihan, penyakit kulit akibat jamur
di bawah lipatan kulit, dan pada ibu-ibu sering melahirkan bayi besar
dengan berat badan > 4 kg. Didefinisikan sebagai diabetes melitus jika
pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter atau belum
pernah didiagnosis menderita kencing manis oleh dokter tetapi dalam 1
bulan terakhir mengalami gejala sering lapar, sering haus serta sering
buang air kecil dalam jumlah banyak dan berat badan turun (Riskesdas,
2013).

Ibu.N berumur 58 tahun meruapkan ibu rumah tangga dan pertama kali di
diagnosa diabetes 2 tahun lalu pada tahun 2015 sedangkan Ibu.D berumur
45 tahun merupakan ibu rumah tangga dan pertama kali di diagnosa
diabetes melitus 4 tahun lalu pada tahun 2013. Diabetes melitus yang
terjadi pada Ibu.N disebabkan karena suka mengkonsumsi kopi dan coffee
mix atau cappucino dengan gula yang banyak. Selain itu Ibu.N juga
menderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Sedangkan diabetes melitus
pada Ibu.D merupakan faktor keturunan dan juga disebabkan kebiasaan

hidup yang kurang baik karena sering mengkonsumsi makanan dan
minuman dengan kadar gula yang tinggi. Ibu.N mendapatkan terapi obat
oral yang di minum sebelum makan, saat sedang makan dan setelah makan
sedangkan Ibu.D mendapatkan 2 jenis terapi insulin, yaitu Novorapid yang
di injeksikan 3 kali sehari sebelum makan dan Levemir yang di injeksikan
1 kali sehari setiap malam hari.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua partisipan adalah perempuan.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Amelia, dkk (2014), yang menunjukkan
bahwa sebagian besar penderita DM adalah perempuan. Menurut Nirvana
(2012), wanita yang telah mengalami menopause, kadar gula dalam darah
lebih tidak terkontrol dikarenakan terjadi penurunan produksi hormon
esterogen dan progesteron.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua partisipan adalah ibu rumah
tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2010), yang menyatakan
bahwa 70% penderita DM adalah ibu rumah tangga. Kebiasaan yang
dilakukan oleh perempuan khususnya ibu rumah tangga adalah kebiasaan
mencicipi makanan. Kebiasaan mencicipi makanan akan mempengaruhi
kepatuhan terhadap program diet pasien dilihat dari jumlah kalorinya
sudah tidak patuh, ataupun jadwal makannya dan apabila kebiasaannya
tidak dapat dikontrol hal ini dapat mempengaruhi kadar glukosa darah
pasien.

Ibu.D menderita hipertensi sejak umur 35 tahun. Hasil penelitian
Mutmainah (2013) dalam Gibney (2009), mengatakan bahwa hipertensi
merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya diabetes melitus.
Hubungannya dengan diabetes melitus tipe 2 sangatlah kompleks,
hipertensi dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (resisten
insulin). Padahal insulin berperan meningkatkan ambilan glukosa di
banyak sel dan dengan cara ini juga mengatur metabolisme karbohidrat,
sehingga jika terjadi resistensi insulin oleh sel, maka kadar gula di dalam

darah juga dapat mengalami gangguan. Penelitian Ichsantiarini dan
Nugroho (2013) juga menunjukkan bahwa diabetes melitus tipe 2
merupakan faktor yang berhubungan dengan ketidakterkendalian tekanan
darah pada pasien hipertensi. Resistensi insulin dan hiperinsulinemia pada
penderita diabetes melitus diyakini dapat meningkatkan resistensi vaskular
perifer dan kontraktilitas otot polos vaskular melalui respons berlebihan
terhadap norepinefrin dan angiotensin II. Kondisi tersebut menyebabkan
peningkatan tekanan darah melalui mekanisme umpan balik fisiologis
maupun sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat ada perbedaan dan persamaan yang
menjadi faktor penyebab terjadinya diabetes melitus pada Ibu.N dan
Ibu.D. Ibu.N dan Ibu.D menderita diabetes melitus disebabkan karena
faktor gaya hidup yang kurang baik yaitu karna suka mengkonsumsi
makanan dan minuman yang mengandung gula sedangkan pada Ibu.D
selain karena faktor gaya hidup, juga disebabkan karena faktor keturunan.

Hasil penelitian Betteng Richardo, Pangemanan Damayanti & Nelly
Mayulu (2014) mengenai penyebab diabetes melitus didapatkan bahwa
diabetes tipe 2 merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen
genetik dan lingkungan yang sama kuat dalam proses timbulnya penyakit
tersebut. Pengaruh faktor genetik terhadap penyakit ini dapat terlihat jelas
dengan tingginya penderita diabetes yang berasal dari orang tua yang
memiliki riwayat diabetes melitus sebelumnya. Diabetes melitus tipe 2
sering juga di sebut diabetes life style karena penyebabnya selain faktor
keturunan, faktor lingkungan meliputi usia, obesitas, resistensi insulin,
makanan, aktifitas fisik, dan gaya hidup penderita yang tidak sehat juga
bereperan dalam terjadinya diabetes ini.

Ibu.N menderita diabetes melitus sudah 2 tahun sedangkan Ibu.D sudah 4
tahun. Dilihat dari faktor waktu lamanya penyakit diderita, didapatkan
bahwa Ibu.D sudah lebih lama menderita diabetes melitus. Jika dilihat dari

pengalaman dalam melakukan manajemen dalam menghadapi penyakit,
seharusnya Ibu.D sudah lebih banyak pengalaman. Tapi jika dilihat dari
kepatuhan dalam melakukan pengontrolan ke fasilitas kesehatan, Ibu.N
lebih mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik. Jika dilihat
dari tingkat pendidikan, pendidikan Ibu.N hanya sampai SD sedangkan
Ibu.D sampai SMP. Seharusnya Ibu.D lebih banyak pengetahuan
mengenai penyakit yang diderita.

Teori menurut Suarni (2009) dalam Sari Ristyo, Ali Mas Imam dan Pepin
Nahariani (2012) mengatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan
kematangan inteletual seseorang. Kemampuan intelektual ini berpengaruh
pada wawasan, cara berpikir, baik dalam cara pengambilan keputusan
maupun dalam pembuatan kebijakan. Tingkat pendidikan seseorang akan
mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam melakukan manajemen
kesehatan diri.
2. Diagnosa Keperawatan
Diagnosa keperawatan keluarga dirumuskan berdasarkan data yang
didapatkan pada pengkajian, yang terdiri dari masalah keperawatan yang
akan berhubungan dengan etiologi yang berasal dari pengkajian fungsi
perawatan keluarga. Diagnosa keperawatan mengacu pada rumusan PES
(problem, etiologi dan simptom) dimana untuk problem menggunakan
rumusan masalah dari NANDA, sedangkan untuk etiologi dapat
menggunakan

pendekatan

lima

tugas

keluarga

atau

dengan

menggambarkan pohon masalah (Padila, 2012).
Kemungkinan diagnosa keperawatan yang sering muncul pada keluarga
dengan diabetes mellitus yaitu (NANDA, 2015) :
j. Resiko ketidakstabilan gula darah
k. Ketidakefektifan manajemen kesehatan diri
l. Gangguan rasa nyaman
m. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
n. Resiko komplikasi

o. Defisit pengetahuan
p. Resiko syok hipovolemik
q. Resiko kerusakan integritas kulit
r. Resiko cidera
Diagnosa yang ditemukan pada Ibu.N, yaitu :
1. Resiko

ketidakstabilan

gula

darah

berhubungan

dengan

ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan
diabetes melitus
2. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
3. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan
diit diabetes melitus
4. Nyeri berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat
anggota keluarga yang sakit
Diagnosa yang ditemukan pada Ibu.D, yaitu :
1. Resiko

ketidakstabilan

gula

darah

berhubungan

dengan

ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan
diabetes melitus
2. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
3. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan
diit diabetes melitus
Ada 3 diagnosa yang sama yang ditemukan antara Ibu.N dan Ibu.D, dan
ada 1 diagnosa yang berbeda yang hanya ditemukan pada Ibu.N yaitu
nyeri yang diangkat berdasarkan salah satu penyakit lain yang diderita
Ibu.N yaitu hipertensi, sedangkan Ibu.D tidak menderita hipertensi.

Diagnosa yang ditemukan setelah dilakukan prioritas masalah pada Ibu.N
dan Ibu.D :
1. Resiko

ketidakstabilan

gula

darah

berhubungan

dengan

ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan
diabetes melitus
2. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan
diit diabetes melitus
3. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
Diagnosa

pertama

yaitu

resiko

ketidakstabilan

gula

darah

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal
masalah kesehatan diabetes melitus data ini didukung dengan Ibu.N
mengatakan mengontrol gula darah sekali dalam sebulan ke puskesmas,
Ibu.N sering mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, Ibu.N
malas mengkonsumsi obat dan Ibu.N tidak di ingatkan untuk minum obat
oleh keluarga. Sedangkan data objektif yang didapatkan saat pemriksaan
gula darah sewaktu didapatkan gula darah Ibu.N 262 g/dl dan TD 140/90
mmHg. Sedangkan pada Ibu.D data yang mendukung yaitu Ibu.D
mengatakan jarang memeriksakan gula darah ke pusksmas, Ibu.D
mengatakan kadang mengkonsumsi makanan yang mengandung gula,
Ibu.D mengatakan menginjeksikan insulin tanpa diperiksa gula darah
terlebih dahulu dan terkadang dibantu oleh keluarga. Data objektif yang
didapatkan pada Ny,D yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu 292 g/dl.
Diagnosa ini diangkat menjadi yang pertama terhadap 2 partisipan karena
tingginya kadar gula darah sewaktu partisipan I dan partisipan II saat
dilakukan pemeriksaan. Kedua partisipan juga mengatakan jarang
melakukan

pengontrolan

kadar

gula

darah

dan

masih

sering

mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Didukung
juga dengan data yang didapatkan dari partisipan I bahwa ia malas minum

obat. Sehingga diangkat diagnosa resiko ketidakstabilan gula darah
menjadi diagnosa utama karena dari semua data yang didaptkan
mengambarkan terjadinya resiko ketidakseimbangan gula darah pada
masing-masing partisipan.
Diagnosa kedua yaitu defisit pengetahuan mengenai diit diabetes
melitus berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
mengenal masalah kesehetan diit diabetes melitus didukung dengan
data Ibu.N yang tidak tau makanan apa yang dianjurkan, dihindari dan
dibatasi untuk penderita diabetes melitus. Ibu.N juga tidak tau mengenai
diit pada pasien diabetes melitus dan Ibu.N masih menggunakan gula
biasa bukan gula khusus untuk diabetes melitus. Data objektif yang
didapatkan yaitu Ibu.N tidak tau jenis makan, jadwal makan dan jumlah
makan bagi penderita diabetes melitus. Sedangkan data yang didapatkan
pada Ibu.D yaitu Ibu.D juga tidak tau mengenai makanan apa yang
dianjurkan, dihindari dan dibatasi untuk penderita diabetes melitus. Ibu.D
juga tidak tau mengenai diit pada pasien diabetes melitus dan Ibu.D sudah
mengkonsumsi gula khusus untuk diabetes melitus. Data objektif yang
didapatkan yaitu Ibu.D tidak tau jenis makan, jadwal makan dan jumlah
makan bagi penderita diabetes melitus.
Diagnosa ini diangkat terhadap 2 partisipan sebagai diagnosa 2 karena
saat digali pengetahuan mengenai makanan yang harus dihindari,
makanan yang harus dikonsumsi dan makanan yang harus dibatasi bagi
penderita diabetes melitus, Ibu.N dan Ibu.D masih belum tau. Ibu.N dan
Ibu.D juga tidak tau bagaimana dii diabetes melitus, apa jenis makan,
jadwal makan dan jumlah makan yang harus dikonsumsi. Pengendalian
gula darah sangat ditentukan oleh diit dan makanan yang dikonsumsi. Jika
mengkonsumsi makanan sembarangan akan menyebabkan terjadinya
peningkatan kadar gula darah.
Diagnosa ketiga yaitu resiko komplikasi berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam merawat amggota keluarga yang
sakit diabetes melitus didukung dengan data Ibu.N sering menggaruk

anggota tubuh yang terasa gatal hingga memerah dan luka, jika ada luka
akan lama sembuh, Ibu.N juga mengatakan penglihatan sebelah kiri kabur
sedangkan Ibu.D menyuntikkan insulin hanya pada satu tempat serta
jarang mengganti jarum insulin. Data objektif yang didaptkan yaitu terihat
ada luka akibat garukan pada ekstremitas bawah dan atas Ibu.N, lantai
rumah Ibu.N yang tidak rata dan Ibu.N juga tidak memakai sendal dalam
rumah, penerangan yang kurang didalam rumah dan banyak barang yang
berantakan. Sedangkan pada Ibu.D didukung dengan data terdapatnya
luka akibat garukan pada ektermitas bawah, lantai rumah Ibu.D yang
kurang bersih dan Ibu.D tidak memakai sendal keluar rumah serta
kurangnya penerangan dalam rumah Ibu.D.
Diagnosa ini diangkat menjadi diagnosa 3 bagi kedua partisipan karena
dari data yang didaptkan yaitu kebiasaan Ibu.N

dan Ibu.D yang

menggaruk anggota badan yang gatal bahkan sampai luka, ini dapat
menyebabkan resiko terjadinya luka ganggren karena luka pada diabetes
melitus yang awalnya kecil jika tidak dibersihkan dan tidak diperhatikan
akan memburuk. Pada Ibu.D yang jarang mengganti jarum insulin juga
dapat menyebabkan timbulnya resiko komplikasi yaitu terjadinya iritasi
atau inflamasi yang merusak jaringan kulit dan jika dibiarkan juga akan
menimbulkan luka. Penglihatan kabur pada Ibu.N merupakan salah satu
awal terjadinya resiko retinopati diabetik.
3. Intervensi Keperawatan
Intervensi keperawatan keluarga dibuat berdasarkan pengkajian, diagnosis
keperawatan, pernyataan keluarga, dan perencanaan keluarga, dengan
merumuskan tujuan, mengidentifikasi strategi intervensi alternative dan
sumber, serta menentukan prioritas, intervensi tidak bersifat rutin, acak,
atau standar, tetapi dirancang bagi keluarga tertentu dengan siapa perawat
keluarga sedang bekerja (Friedman, 2010)
Intervensi untuk diagnosa pertama yaitu resiko ketidakstabilan kadar
glukosa darah berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus direncanakan

sesuai dengan tugas utama keluarga yaitu TUK 1 keluarga mampu
mengenal masalah kesehatan diabetes melitus dengan cara menggali
pengetahuan keluarga tentang diabetes melitus dan melakukan penyuluhan
diabetes melitus. TUK 2 keluarga mampu mengambil keputusan dengan
mendiskusikan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi masalah
kesehatan dalam keluarga. TUK 3 keluarga mampu merawat anggota
keluarga dengan masalah kesehatan diabetes melitus dengan cara
mengingatkan untuk meminum obat pada Ibu.N (partisipan I)

dan

menginjeksikan insulin pada Ibu.D. TUK 4 keluarga mampu memodifikasi
dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk menunjang kesehatan
keluarga. Selanjutnya TUK 5 keluarga mampu memanfaatkan pelayanan
kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan diabetes melitus dan
masalah kesehatan anggota keluarga lainnya dengan membawa berobat ke
puskesmas dan rumah sakit.
Intervensi untuk diagnosa kedua yaitu defisit pengetahuan mengenai diit
diabetes melitus berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus direncanakan
sesuai dengan tugas utama keluarga yaitu TUK 1 keluarga mampu
mengenal apa itu diit diabetes melitus dengan cara menggali pengetahuan
keluarga tentang diit diabetes melitus dan melakukan penyuluhan
mengenai diit diabetes melitus. TUK 2 keluarga mampu mengambil
keputusan

dengan mendiskusikan tindakan yang harus dilakukan jika

terjadi masalah kesehatan dalam keluarga. TUK 3 keluarga mampu
merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan diabetes melitus
dengan cara memberikan penyuluhan dan demonstrasi mengenai makanan
yang harus dihindari, makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang
harus dikurangi bagi penderita diabetes melitus. TUK 4 keluarga mampu
memodifikasi dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk menunjang
kesehatan keluarga. Selanjutnya TUK 5 keluarga mampu memanfaatkan
pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan diabetes melitus
dan masalah kesehatan anggota keluarga lainnya dengan membawa
berobat ke puskesmas dan rumah sakit.

Intervensi untuk diagnosa ketiga yaitu Resiko komplikasi berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga
yang sakit direncanakan sesuai dengan tugas utama keluarga yaitu TUK 1
keluarga mampu mengenal apa itu komplikasi diabetes melitus dengan
cara menggali pengetahuan keluarga tentang komplikasi diabetes melitus
dan melakukan penyuluhan mengenai komplikasi diabetes melitus. TUK 2
keluarga mampu mengambil keputusan

dengan mendiskusikan tindakan

yang harus dilakukan jika terjadi masalah kesehatan dalam keluarga. TUK
3 keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan
diabetes melitus dengan mendemonstrasikan senam kaki diabetes melitus.
TUK 4 keluarga mampu memodifikasi dan menciptakan lingkungan yang
sehat untuk menunjang kesehatan keluarga. Selanjutnya TUK 5 keluarga
mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah
kesehatan diabetes melitus dan masalah kesehatan anggota keluarga
lainnya dengan membawa berobat ke puskesmas dan rumah sakit.
4. Implementasi Keperawatan
Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi
rencana intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber didalam keluarga
dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehtan. Keluarga dididik
untuk

dapat

menilai

potensi

yang

dimiliki

mereka

dan

mengembangkannya melalui implementasi yang bersifat memampukan
keluarga untuk : mengenal masalah kesehatannya, mengambil keputusan
berkaitan dengan persoalan kesehatan yang dihadapi, merawat dan
membina anggota keluarga sesuai kondisi kesehatannya, memodifikasi
lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, serta memanfaatkan
sarana pelayanan kesehatan terdekat ( Sudiharto, 2012).
Tanggal 19 Mei 2017 dilakukan 2 kali kunjungan ke rumah Ibu.N.
kunjungan pertama pukul

14.00 mengenai TUK 1 yaitu mengenal

masalah kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai diit
diabetes melitus dengan menggunakan leaflet dan dilanjutkan dengan

TUK 2 yaitu mengambil keputusan terhadap masalah kesehatan diabetes
melitus. Kunjungan kedua dilakukan pukul 16.00 mengenai TUK 3
tentang cara merawat anggota keluarga dengan diabetes melitus dengan
cara memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai makanan yang
boleh dikonsumsi, makanan yang harus dikurangi dan makanan yang harus
dihindari bagi penderita diabetes melitus dengan menggunakan leaflet.
Tanggal 21 Mei dilakukan 2 kunjungan, yang pertama pukul 14.00
mengenai TUK 4 yaitu bagaimana memodifikasi lingkungan yang nyaman
dan sehat bagi keluarga untuk menunjang kesehatan keluarga. Pukul 16.00
dilakukan kunjungan kedua mengenai TUK 5 yaitu tentang pemanfaatan
fasilitas kesehatan yang ada.
Tanggal 19 Mei 2017 dilakukan 2 kali kunjungan ke rumah Ibu.D.
kunjungan pertama pukul

11.00 mengenai TUK 1 yaitu mengenal

masalah kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai diit
diabetes melitus dengan menggunakan leaflet dan dilanjutkan dengan
TUK 2 yaitu mengambil keputusan terhadap masalah kesehatan diabetes
melitus. Kunjungan kedua dilakukan pukul 15.00 mengenai TUK 3
tentang cara merawat anggota keluarga dengan diabetes melitus dengan
cara memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai makanan yang
boleh dikonsumsi, makanan yang harus dikurangi dan makanan yang harus
dihindari bagi penderita diabetes melitus dengan menggunakan leaflet.
Tanggal 21 Mei dilakukan 2 kunjungan, yang pertama pukul 13.00
mengenai TUK 4 yaitu bagaimana memodifikasi lingkungan yang nyaman
dan sehat bagi keluarga untuk menunjang kesehatan keluarga. Pukul 15.00
dilakukan kunjungan kedua mengenai TUK 5 yaitu tentang pemanfaatan
fasilitas kesehatan yang ada.
Menurut Kristiana (2012) dalam penelitian Sari, dkk (2014), mengatakan
bahwa pemantauan kadar gula darah klien DM secara teratur merupakan
bagian yang penting dari pengendalian penyakit. Pemeriksaan kadar gula
darah yang teratur dan berkesinambungan dapat mencegah meningkatnya
kadar gula darah secara drastis, yang dapat membantu menentukan

penanganan yang tepat sehingga mengurangi risiko komplikasi yang berat,
dan dapat meningkatkan kualitas hidup klien DM.
Penelitian Kurniasih (2013), mengatakan bahwa manajemen diet
merupakan salah satu penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk
diabetes

(Smeltzer,

2002).

Penatalaksanaan

diet

DM

adalah

penatalaksanaan diet yang meliputi 3 hal utama yaitu jumlah makanan,
jenis makanan, dan jadwal makan (PERKENI, 2011). Menurut ADA
(2010), manajemen diet adalah pembatasan jumlah energi, karbohidrat,
lemak jenuh, dan natrium. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen diet
adalah salah satu penatalaksanaan DM yang memperhatikan jumlah
makanan, jenis makanan, dan jadwal makan dengan membatasi pula
jumlah energi, karbohidrat, lemak jenuh, dan natrium. Tujuan utama dari
manajemen diet menurut Smeltzer (2002), adalah memberikan semua
unsur makanan esensial seperti mineral dan vitamin; mencapai dan
mempertahankan berat badan yang sesuai; memenuhi kebutuhan energi;
mencegah fluktuasi kadar glukosa darah dengan mengupayakan kadar
glukosa darah mendekati normal; dan menurunkan kadar lemak darah jika
kadar ini meningkat. Cara untuk mencapai tujuan tersebut yakni perlu
memperhatikan kebutuhan energi serta zat gizi penderita DM.

Pada implementasi untuk TUK 5 yaitu keluarga mampu memanfaatkan
pelayanan kesehatan, ada tujuan dan tindakan berbeda yang dilakukan
terhadap 2 partisipan. Untuk Ibu.N yang sudah rutin untuk mengontrol
kadar gula darah ke puskesmas sekali dalam sebulan, tindakan yang
dilakukan adalah memberikan penguatan dan reinforcement positif
terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh Ibu.N dan agar Ibu.N dapat
mempertahankannya.

Sedangka

untuk

Ibu.D

yang

jarang

untuk

mengontrol kadar gula darah ke puskesmas, tindakan yang diberikan yaitu
memberikan motifasi dan pengetahuan tentang manfaat dari pelayanan
kesehatan yang ada untuk menunjang kesehatan Ibu.D.

5. Evaluasi Keperawatan
Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan. Evaluasi
berguna untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan oleh
perawat tercapai atau tidak. Keberhasilan lebih ditentukan oleh hasil pada
sistem keluarga dan anggota keluarga serta bagaimana respon keluarga
terhadap intervensi yang telah diimplementasikan (Friedman, 2010).
Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan
keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehinga memiliki
produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga.
Sebagai komponen kelima dalam proses keperawatan, evaluasi adalah
tahap yang menetukan apakah tujuan yang telah ditetapkan akan
menentukan

mudah

atau

sulitnya

dalam

melaksanakan

evaluasi

(Sudiharto,2012).
Resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan
diabetes melitus
Saat dilakukan evaluasi kedua pertisipan dan keluarga mengatakan sudah
tau pengertian, penyebab, tanda dan gejala serta pencegahan diabetes
melitus. Terlihat dari kedua partisipan dan keluarga dapat menjawab
pertanyaan yang diberikan setelah diberikan penyuluhan. Kedua pertisipan
dan keluarga juga telah mampu membuat keputusan apa yang akan
dilakukan jika anggota keluarga ada yang sakit dan bagaimana
perawatannya. Kedua partisipan dan keluarga juga dapat menyebutkan
bagaimana lingkungan yang nyaman dan sehat untuk keluarga serta dapat
menyebutkan manfaat dari fasilitas kesehatan. Hasil analisa bahwa
masalah teratasi sebagian dan untuk menindaklanjuti hal tersebut telah
diambil keputusan untuk melanjutkan intervensi.
Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan
dengan

ketidakmampuan

kesehatan diabetes melitus

keluarga

dalam

mengenal

masalah

Saat dilakukan evalusi kedua partisipan dan keluarga mengatakan sudah
tau mengenai makanan dan diit untuk diabetes melitus. Kedua partisipan
dan keluarga dapat menyebutkan makanan yang harus dikurangi, makanan
yang dianjurkan dan makanan yang harus dihindari untuk diabetes melitus.
Kedua partisipan dan keluarga juga sudah menyebutkan obat-obat herbal
apa saja yang biasa dikonsumsi untuk menangani diabetes melitus. Kedua
partisipan dan keluarga dapat membuat keputusan mengenai diit apa yang
harus diberikan untuk merawat anggota keluarga dengan masalah
kesehatan diabetes melitus. Kedua partisipan dan keluarga juga bisa
menyebutkan bagaimana kondisi lingkungan yang baik dan nyaman untuk
kesehatan keluarga serta apa saja manfaat dari fasilitas kesehatan yang ada
untuk menunjang kesehatan anggota keluarga. Hasil analisa bahwa
masalah teratasi sebagian dan untuk menindaklanjuti hal tersebut telah
dimabil keputusan untuk melanjutkan intervensi.
Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat anggota keluarga yang sakit.
Saat dilakukan evaluasi keperawatan didapatkan bahwa kedua partisipan
dan keluarga sudah tau apa saja komplikasi dari diabetes melitus dan
bagaimana pencegahannya. Kedua partisipan dan keluarga juga dapat
mengambil keputusan dalam menangani masalah kesehatan diabetes
melitus. Saat dilakukan demonstrasi senam kaki untuk diabetes melitus
kedua partisipan dapat mengulangi beberapa langkah senam kaki yang
diajarkan. Kedua partisipan dan keluarga sudah tau bagaimana lingkungan
yang nyaman dan sehat bagi anggota keluargaa dan bagaimana
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada untuk menunjang kesehatan.
Hasil analisa bahwa masalah teratasi sebagian dan untuk menindaklanjuti
hal tersebut telah dimabil keputusan untuk melanjutkan intervensi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada kedua
keluarga dengan diabetes melitus terhadap Ibu.N sebagai partisipan I dan
Ibu.D sebagai partisipan II di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan
Padang Kota Padang tahun 2017, peneliti dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pengkajian
Hasil pengkajian didaptkan ada beberapa keluhan yang sama antara
partisipan I dan II yaitu sering merasa lapar dan haus, sering buang air
kecil di malam hari, sering merasa kesemutan pada ujung-ujung jari
tangan dan kaki dan susah tidur pada malam hari. Pada Ibu.N didapatkan
keluhan lain yaitu penurunan berat badab sebesar 5 kg dan penglihatan
yang kabur. Sedangkan pada Ibu.D didapatkan keluhan lain yaitu, murah
lelah dan mengantuk serta peningkatan berat bada sebesar 6 kg. Penyebab
diabetes antara Ibu.N dan Ibu.D berbeda, Ibu.N disebabkan karena
kebiasaan hidup dan pola makan yang tidak baik sedangkan Ibu.D karena
faktor keturunan.
2. Diagnosa
Diagnosa keperawatan yang ditemukan pada Ibu.N ada 4 sedangkan pada
Ibu.D ada 3. Setelah dilakukan prioritas masalah didatkan 3 diagnosa yang
sama antara Ibu.N dan Ibu.D yaitu resiko ketidakstabilan gula darah
berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal maslaah
kesehatan diabetes melitus, defisit pengetahuan mengenai diit diabetes
melitus berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal
masalah kesehatan diabetes melitus, dan resiko komplikasi berhubungan
dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang
sakit.
3. Intervensi
Intervensi

yang

direncanakan

dirumuskan

berdasarkan

diagnosa

keperawatan yang didapkan antara partisipan I dan II, sesuai dengan 5

tugas utama keluarga yaitu mengenal masalah kesehatan, memutuskan
tindakan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan
dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
4. Implementasi
Implementasi dilakukan selama 5 hari dimulai pada tanggal 18 Mei sampai
22 Mei 2017 dengan 2 kali kunjungan setiap hari berdasarkan Intervensi
keperawatan yang telah dibuat. Implementasi dilakukan dengan metode
konseling, diskusi, demonstrasi, dan penyuluhan. Dalam pelaksanaan ada
beberapa implementasi yang digabung seperti tugas utama keluarga 1
yaitu mengenal masalah kesehatan dan tugas utama keluarga 2 yaitu
membuat keputusan. Dalam penatalaksanaan implementasi tidak ada
masalah karena kedua partisipan mau mendengarkan penyuluhan yang
diberikan dan mau melaksanakan demonstrasi yang diajarkan.
5. Evaluasi
Peneliti melakukan evaluasi kepada kedua partisipan dan keluarga pada
tanggal 18 Mei sampai tanggal 22 Mei 2017 setiap selesai melakukan
implementasi dengan membuat catatan perkembangan dengan metode
SOAP. Peneliti juga melakukan evaluasi keseluruhan sebelum terminasi
mengenai apa yang didiskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya
tanggal 22 Mei 2017.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagi berikut :
1.

Bagi Pimpinan Puskesmas Andalas Kota Padang
Melalui pimpinan puskesmas Andalas Kota Padang hasil studi kasus ini
dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam mengembangkan
program perkesmas di keluarga dengan diabetes melitus seperti
pelayanan kesehatan sesuai rencana, misalnya membuat rekapan khusus
untuk pengunjung dengan diabetes melitus seperti rekapan khusus untuk
pengunjung TB agar mudah memantau pengunjung dengan diabetes
melitus, karena diabetes melitus perlu pengontrolan gula darah secara
rutin serta memantau keteraturan berobat pengunjung dengan pengobatan

jangka panjang, dan dapat memberikan nasehat (konseling) kesehatan
keperawatan dirumah seperti diit dan perawatan kaki diabetik.
2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai

data

dasar

bagi

peneliti

selanjutnya

sehingga

dapat

merencanakan implementasi yang lebih bagus sesuai dengan 5 tugas
utama keluarga dan sebagai acuan serta pembanding terhadap asuhan
keperawatan yang akan dilakukan.
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FORMAT PENGKAJIAN KELUARGA PARTISIPAN I (Ibu. N)
I.

DATA UMUM
1. Nama Keluarga (KK)

: Bais Nanak

2. Alamat dan telepon

: Jln. Kp. Tarandam No. 55 RT 001 RW 002
Andalas

3. Komposisi Keluarga
No
1.

Nama
Bais Nanak

:
Hub dgn KK
KK

TTL / Umur
Padang,
Januari

Pendidikan
1 STM

1955

(62 tahun)
2.

Nuraini

Istri

Padang,

7 SD

September
1959
3.

Ramah

Anak

Padang,
Oktober

1 SMP
1996

(21 tahun)

Genogram :
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Keterangan :
= Laki-laki meninggal

= Menikah

= Perempuan meninggal

= Tinggal serumah

= Perempuan
= Laki-laki
= Klien
4. Tipe Keluarga
Keluarga ini merupakan keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari
seorang ayah, ibu, dan anak. Anak. Anak pertama laki-laki Tn.S ( 37
tahun), anak kedua perempuan Ny.A (33 tahun), anak ketiga
perempuan Ny.M (30 tahun) dan anak terakhir laki-laki Tn.R (21
tahun). Ibu.N hanya tinggal dengan suami dan anak keempat karena
anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah.
5. Suku
Suku Bapak.B Melayu sedangkan suku Ibu.N dan anak-anaknya
Tanjung. Kebudayaan yang dianut tidak bertentangan dengan masalah
kesehatan sedangkan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa
Minang.
6. Agama
Ibu.N dan keluarga beragama Islam, Ibu.N juga sering mengikuti
pengajian atau wirid yang diadakan di mesjid dekat rumah.
7. Status sosek keluarga
Pendapatan keluarga Ibu.N dalam sebulan ± Rp.800.000 dan kadang
Ibu.N juga dibiayai oleh anak-anak nya yang telah bekerja.
Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.
8. Aktifitas rekreasi keluarga
Saat tidak ada aktifitas Ibu.N akan menonton TV sebagai hiburan
sekaligus beristirahat. Ibu.N juga sering mengunjungi rumah adik dan
anak-anaknya.
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II.

RIWAYAT DAN TAHAP PERKEMBANGAN KELUARGA
1. Tahap perkembangan keluarga saat ini
Tahap perkembangan keluarga Ibu.N saat ini adalah tahap VII yaitu
tahap orang tua paruh baya karena anak pertama, kedua dan ketiga
Ibu.N sudah menikah dan bekerja sedangkan anak terakhir dari Ibu.N
sudah meninggalkan rumah dan pergi bekerja keluar kota.
2. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi
Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi yaitu anak
keempat Ibu.N yang sudah bekerja tetapi belum mendapatkan
pekerjaan tetap dan membuat Ibu.N terkadang masih memberi uang
untuk anaknya.
3. Riwayat keluarga inti
Ibu.N menderita diabetes melitus sejak tahun 2015. Ibu.N mengeluh
sering merasa lapar dan haus, sering buang air kecil di malam hari,
sering merasa kesemutan pada ujung-ujung jari tangan dan kaki, susah
tidur pada malam hari, berat badan turun 5 kg, merasa gatal pada kulit
dan juga daerah kemaluan serta penglihatan kabur. Ibu.N tidak
mendapatkan terapi insulin, melainkan mengkonsumsi obat tablet yang
di makan sebelum makan, saat sedang makan dan sesudah makan.
Hasil vital sign didapakan TD 140/90 mmHg, HR : 85x/i, RR : 23x/i,
dan Suhu : 36,50C. Saat dilakukan pemeriksaan gula darah, didapatkan
bahwa gula darah sewaktu Ibu.N yaitu 262 g/dl. Selain diabetes
melitus, Ibu.N juga menderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Ini
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya diabetes melitus pada
Ibu.N, selain itu juga disebabkan karena dulu Ibu.N suka
mengkonsumsi kopi dan coffee mix atau cappucino dengan gula yang
banyak. Ibu.N sudah menderita hipertensi sejak umur 35 tahun.
Tekanan darah Ibu.N paling tinggi pernah sampai 190/100 mmHg.
Ibu.N pernah terjatuh 2 kali karena tekanan darah tinggi dan mengenai
kepala nya, sehingga menyebabkan penglihatan sebelah kiri Ibu.N
menjadi kabur. Bapak.B juga pernah menderita TB paru tahun 2016
dan telah mengkonsumsi obat TB selama 6 bulan dan setelah
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dilakukan pemeriksaan sputum pada bulan Januari 2017 hasilnya
sudah negatif.
4. Riwayat keluarga sebelumnya
Ibu.N bersaudara ada 8 orang dan 3 orang termasuk Ibu.N menderita
diabetes melitus. Adik Ibu.N yang bernama Ny.M menderita diabetes
melitus karena kurang melakukan aktifitas fisik, tidak pernah
mengontrol kadar gula darah, suka mengkonsumsi coffee mix dan gula
yang berlebihan serta sering tidur setelah selesai makan. Ny.M juga
menderita penyakit jantung. Sedangkan adik Ibu.N yang bernama
Ny.H menderita diabetes melitus setelah melahirkan anak terakhir di
umur 35 tahun. Tidak ada riwayat diabetes melitus dari orang tua
Ibu.N, tetapi ada riwayat hipertensi dari orang tua laki-laki Ibu.

III.

LINGKUNGAN
1. Karakteristik rumah
Rumah Ibu.N adalah rumah semi permanen yang dindingnya masih
berupa batu bata dengan luas kira-kira 63 m2 dengan atap
menggunakan seng. Ada 3 kamar dalam rumah Ibu.N. 1 kamar Ibu.N
dan Bapak.B dan 2 lagi kamar anak-anak Ibu.N jika pulang ke rumah.
Ada 1 dapur dan 1 kamar mandi. Ada jamban di dalam kamar mandi.
Dapur, gudang dan ruang tamu rumah Ibu.N tidak ada dinding
pembatas. Saluran pembuangan dialirkan ke selokan. Rumah Ibu.N
kurang mendapat cahaya matahari dan ventilasi serta jendela rumah
yang kurang. Banyak barang-barang yang berserakan di gudang dan
dapur.

Penerangan

dirumah

menggunakan

listrik.

Keluarga

mempunyai pembuangan sampah terbuka, biasanya sampah-sampah
rumah tangga akan dibuang ke plastik hitam dan akan dibuang ke
tempat pembuangan sampah jika sudah penuh. Terdapat fasilitas
kesehatan di lingkungan rumah yaitu puskesmas, posyandu, dokter dan
rumah bidan. Fasilitas kesehatan tersebut dapat dijangkau dengan
menggunakan motor maupun berjalan kaki.
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Kamar Tidur

Ruang Tamu

Kamar Tidur

Kamar Tidur

Kamar Mandi

Dapur

Gudang

2. Karakteristik tetangga dan komunikasi RW
Ibu.N rajin mengikuti kegiatan-kegiatan disekitar lingkungan, seperti
wirid pengajian, yasinan maupun gotong royong. Ibu.N juga sering
berkumpul bersama dengan tetangga dekat rumah. Hubungan antar
tetangga Ibu.N baik, saling menghormati, kerukunan terjaga, bila ada
yang kesusahan akan dibantu bersama.
3. Mobilisasi geografis keluarga
Ibu.N lahir di Padang dan besar di daerah Andalas kota Padang dan
sejak menikah Ibu.N tidak pernah tinggal didaerah lain, meskipun ada
pindah rumah itu tetap di lingkungan sekitar Andalas.
4. Perkumpulan keluarga & interaksi dengan masyarakat
Anak-anak Ibu.N akan pulang kerumah paling kurang 1 kali sebulan
untuk mengunjungi Ibu.N dan Bapak.B. Ibu.N juga sering berkumpul
di rumah adiknya yang juga berada di sekitar tempat tinggalnya.
5. Sistem pendukung keluarga
Meskipun menderita diabetes melitus tetapi Ibu.N tetap melakukan
aktifitas seperti biasanya dengan dukungan dari keluarga.

IV.

STRUKTUR KELUARGA
1. Pola komunikasi
Komunikasi yang terjalin dalam keluarga Ibu.N cukup baik. Meskipun
anak tidak tinggal dengan Ibu.N lagi tetapi komunikasi tetap baik.
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Ibu.N dan anak-anaknya tetap saling menghubungi meskipun secara
tidak langsung yaitu melalui telepon seluler.
2. Struktur kekuatan keluarga
Meskipun anak-anak Ibu.N sudah tidak tinggal dengan Ibu.N, tetapi
jika diberi nasihat oleh Ibu.N anak-anaknya akan mematuhinya.
3. Struktur peran
Bapak.B berperan sebagai seorang suami yang mencari nafkah dan
juga berperan sebagai ayah bagi anak-anak dan berperan sebagai kakek
bagi cucunya sedangkan Ibu.N berperan sebagai seorang istri yang
mengurus rumah tangga dan seorang ibu bagi anak-anak serta berperan
sebagai

nenek

bagi

cucunya.

Tidak

ada

perubahan

peran

ataupunkonflik ketidaksesuaian peran dalam keluarga.
4. Nilai dan norma budaya
Dalam keluarga tidak ada nilai-nilai tertentu dan nilai agama yang
bertentangan dengan kesehatan karena menurut keluarga kesehatan
merupakan hal yang penting. Dalam mengobati penyakitnya, Ibu.N
lebih suka mengkonsumsi obat-obat herbal dari tanaman dari pada
obat-obat dari rumah sakit. Ibu.N banyak menanam tanaman obatobatan di depan rumah.

V.

FUNGSI KELUARGA
1. Fungsi afektif
Ibu.N dan keluarga sudah menjalankan fungsi afektif yang baik, dapat
dilihat dai interaksi antara anggota keluarga yang saling menyayangi,
saling membantu dan saling menghargai.
2. Fungsi sosialisasi
Ibu.N mendidik anak-anaknya dengan disiplin dan sesuai dengan
norma yang ada dalam masyarakat. Keluarga akan saling berbagi dan
menceritakan masalah yang dialami agar dapat dipecahkan bersamasama.
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3. Fungsi perawatan keluarga
Sesuai dengan tugas utama keluarga, saat dilakukan pengkajian, Ibu.N
tau mengenai penyakit yang ia derita dan apa penyebabnya. Biasanya
saat sakit Ibu.N akan mengkonsumsi obat herbal terlebih dahulu, jika
tidak ada perubahan baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena anakanak Ibu.N tidak tinggal bersama dengan Ibu.N, saat sakit beliau akan
dirawat oleh suami dan adik beliau yang tinggal di dekat rumah beliau.
Ibu.N masih belum mampu memodifikasi lingkungan yang baik untuk
kesehatan, terlihat dari banyaknya barang-barang yang berserak di
gudang yang tidak ada pembatas dengan dapur. Kaki Ibu.N juga telah
beberapa kali luka karena lantai dapur yang tidak rata dan Ibu.N juga
tidak memakai alas kaki. Ibu.N dan keluarga tau fasilitas kesehatan
yang dapat digunakan untuk menunjang kesehatan anggota keluarga.
4. Fungsi Ekonomi
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu.N dibiayai oleh suami
dan anak-anak yang telah bekerja.
5. Fungsi Reproduksi
Ibu.N dan Bapak.B memiliki 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan
2 orang anak perempuan serta memiliki 6 orang cucu.

VI.

STRESS DAN KOPING KELUARGA
2. Stressor jangka pendek
Yang menjadi beban pikiran jangka pendek Ibu.N yaitu bagaimana
mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari karena pendapatan keluarga Ibu.N hanya dari suami dan kadang
anak-anak yang akan membiayai Ibu.N.
3. Stressor jangka panjang
Beban pikiran jangka panjang Ibu.N yaitu bagaimana cara agar mata
sebelah kiri Ibu.N dapat sembuh tanpa operasi, karena Ibu.N takut
untuk melakukan operasi pada mata sebelah kiri tersebut.
4. Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah
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Untuk mengatasi masalah tersebut Ibu.N terkadang membuat kerupuk
yang diantar ke warung-warung untuk membantu mencukupi
kebutuhan keluarga.
5. Strategi koping yang digunakan
Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Ibu.N dan keluarga akan
tetap mencari jalan keluar dengan musyawarah tanpa marah-marah dan
Ibu.N juga menerima apapun yang terjadi pada Ibu.N terkait
penyakitnya, karena beliau yakin semua sudah diatur oleh Allah SWT.
6. Strategi adaptasi disfungsinal
Jika merasa lelah dan sakit Ibu,N akan beristirahat dan tidur.

VII.

HARAPAN KELUARGA
Ibu.N dan keluarga berharap dengan adanya petugas kesehatan yang
mengunjungi nya, akan ada perubahan tingkah laku yang dapat diakukan
oleh Ibu.N dan keluarga dalam menunjang peningkatan kesehatan Ibu.N
dan keluarga.

VIII. PEMERIKSAAN FISIK ANGGOTA KELUARGA
No

Pemeriksaan Fisik

Ibu.N
- Keadaan umum baik
- Kesadaran CMC, GCS = 15
- TB : 148 cm
- BB : 60 kg

1

Keadaan Umum

- TD : 140/90 mmHg
- HR : 85 x/i
- RR : 23 x/i
- Suhu : 36,5 0C
- Gula darah sewaktu : 262 g/dl

2

Kepala

3

Rambut

Simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada
luka
Rambut sudah beruban, rambut terlihat
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berminyak
Simetris kiri dan kanan, konjungtiva tidak
4

Mata

anemis, sklera tidak ikterik, tidak ada
katarak, penglihatan pada mata sebelah kiri
kabur karena terjatuh dan kepala terhempas
Simetris kiri dan kanan, tidak ada polip,

5

Hidung

indra penciuman masih berfungsi dengan
baik, bernafas tidak menggunakan cuping
hidung
Simetris kiri dan kanan, pendengaran masih

6

Telinga

jelas, ada serumen dalam telinga, tidak ada
luka
Tidak ada pembengkakan pada kelenjer

7

Leher

tiroid,

tidak

ada

pembengkakan

vena

jugularis, tidak ada pembengkakan kelenjar
getah bening
Inspeksi : Dada kanan dan kiri simetris
Palpasi : Fremitus kanan dan kiri sama

8

Dada

Perkusi : Sonor
Auskultasi : Vesikuler, tidak ada suara
tambahan
Inspeksi : Ictus cordis tidak tampak

9

Jantung

Palpasi : Ictus cordis tidak teraba
Perkusi : Pekak
Auskultasi : Reguler
Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada
pembesaran pada perut yang berlebihan

10

Abdomen

Palpasi : Tidak teraba ada pembengkakan,
tidak ada nyeri tekan
Perkusi : Timpani
Auskultasi : Bising usus (+)

11

Ekstermitas atas

Kesemutan pada ujung jari tangan, gatal
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pada ekstermitas atas khususnya bagian
lengan atas, tidak ada edema, CRT < 2 detik,
akral teraba hangat
Kesemutan pada ujung jari kaki, gatal pada
12

ekstermitas bawah khususnya daerah paha,

Ekstermitas bawah

tidak ada edema, CRT < 2 detik, akral teraba
hangat

13

Genetalia

Terasa gatal pada daerah kemaluan

ANALISA DATA
No
1

Analisa Data

Masalah

DS :

Resiko

- Ibu.N

Penyebab
Ketidakmampuan

mengatakan ketidakstabilan

keluarga

dalam

memeriksakan gula darah ke gula darah

mengenal masalah

puskesmas sekali sebulan

kesehatan diabetes

- Ibu.N

mengatakan

sering

melitus

mengkonsumsi makanan yang
mengandung gula
- Ibu.N

mengatakan

malas

mengkonsumsi obat
- Ibu.N mengatakan tidak di
ingatkan

keluarga

untuk

minum obat

DO :
- Gula darah sewaktu 262 g/dl
- TD : 140/90 mmHg
- HR : 85 x/i
- RR : 23 x/i
- Suhu : 36,5 0C
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2

DS :
- Ibu.N
sering

Resiko komplikasi
mengatakan
merasa

sering

gatal

Ketidakmampuan
keluarga

dan

dalam

merawat amggota

menggaruknya

keluarga

- Ibu.N mengatakan jika luka

sakit

akan lama sembuh

yang
diabetes

melitus

- Ibu.N mengatakan penglihatan
sebelah kiri kabur

DO :
- Terlihat luka akibat garukan
pada kaki Ibu.N
- Lantai rumah Ibu.N tidak rata
- Ibu.N tidak memakai alas kaki
dalam rumah
- Penerangan

yang

kurang

dalam rumah Ibu.N
- Banyak barang berantakan di
rumah Ibu.N

3

DS :

Defisit

Ketidakmampuan

- Ibu.N mengatakan tidak tau pengetahuan
mengenai

makanan

yang mengenai

keluarga

dalam

diit mengenal masalah

dianjurkan dan di batasi untuk diabetes melitus

kesehetan

diit

diabetes melitus

diabetes melitus

- Ibu.N mengatakan tidak tau
mengenai makanan yang harus
dihindari

untuk

diabetes

melitus
- Ibu.N mengatakan tidak tau
mengenai diit diabetes melitus
- Ibu.N

mengatakan

masih
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mengkonsumsi

gula

biasa,

bukan gula khusus diabetes
melitus

DO :
- Ibu.N tidak tau mengenai jenis
makanan

untuk

diabetes

melitus
- Ibu.N

tidak

tau

mengenai

jadwal makan untuk diabetes
melitus
- Ibu.N

tidak

tau

mengenai

jumlah makan diabetes melitus

DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA :
1. Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
2. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
3. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit
diabetes melitus
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PRIORITAS MASALAH
DX : Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
No
1

2

Kriteria
Sifat masalah
•

Aktual = 3

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

Bobot
1

4

2/3 x 1

2

1/2 x 2
=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

Menonjolnya masalah
•

Pembenaran

= 0.6

di ubah

3

Skore

1

2/3 x 1
= 0.6

1

2/2 x 1
=1

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

3.2
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DX : Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
No
1

2

Kriteria
Sifat masalah
•

Aktual = 3

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

Bobot
1

4

2/3 x 1

2

1/2 x 2
=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

Menonjolnya masalah
•

Pembenaran

= 0.6

di ubah

3

Skore

1

2/3 x 1
= 0.6

1

1/2 x 1
= 0.5

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

2.7
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DX : Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit diabetes
melitus
No Kriteria
1

2

Sifat masalah
•

Aktual = 3

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

Bobot

Skore

1

3/3 x 1
=1

2

di ubah

3

4

2/2 x 2
=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

Menonjolnya masalah
•

Pembenaran

1

2/3 x 1
= 0.6

1

1/2 x 1
= 0.5

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

3.1
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Daftar diagnosa keperawatan keluarga dengan diabetes melitus sesuai
prioritas :
5. Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
6. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit
diabetes melitus
7. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga
dalam merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
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FORMAT PENGKAJIAN KELUARGA PARTISIPAN II (Ibu. D)
I. DATA UMUM
1. Nama Keluarga (KK)

: Ali Amran

2. Alamat dan telepon

: Jln. Kp Tarandam No. 24 RT 005 RW 002
Andalas.

3. Komposisi Keluarga
No
1.

Nama
Ali Amran

:
Hub dgn KK
KK

TTL / Umur
Padang,
Oktober

Pendidikan

10 STM
1969

(48 tahun)
2.

Dita Rahma Sari

Istri

Padang,

12 SMP

Desember 1972
(45 tahun)
3.

Yefra

Anak

Padang,
Oktober

29 STM
1995

(22 tahun)
4.

Tasya

Anak

Padang, 29 Juni SMA
2001 (16 tahun)

5.

Ilham

Anak

Padang,

30 SD

Maret 2005 ( 12
tahun)

Genogram :

Poltekk

Keterangan :
= Laki-laki meninggal

= Menikah

= Perempuan meninggal

= Tinggal serumah

= Perempuan
= Laki-laki
= Klien
4. Tipe Keluarga
Keluarga ini merupakan keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari
ayah, ibu dan anak. Anak pertama laki-laki Tn.Y (22 tahun), anak kedua
perempuan Nn.T (16 tahun) dan anak ketiga laki-laki An.I (12 tahun).
5. Suku
Suku Bapak.A Koto sedangkan suku Ibu.D dan anak-anaknya Tanjung.
Kebudayaan yang dianut tidak bertentangan dengan masalah kesehatan
sedangkan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Minang.
6. Agama
Ibu.D dan keluarga beragama Islam, Ibu.D juga sering mengikuti
pengajian atau wirid yang diadakan di mesjid dekat rumah.
7. Status sosek keluarga
Pendapatan keluarga Ibu.D dalam sebulan ± Rp.1.500.000 yang bisa
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Aktifitas rekreasi keluarga
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Saat tidak ada aktifitas Ibu.D akan menonton TV sebagai hiburan
sekaligus beristirahat. Ibu.N juga sering berkumpul dengan tetangga lain
sambil berbincang-bincang.

II.

RIWAYAT DAN TAHAP PERKEMBANGAN KELUARGA
1. Tahap perkembangan keluarga saat ini
Tahap perkembangan keluarga Ibu.D saat ini adalah tahap VI yaitu tahap
kaluarga melepaskan anak dewasa muda karena anak pertama Ibu.D sudah
meninggalkan rumah untuk bekerja.
2. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi
Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi yaitu anak pertama
Ibu.D yang masih belum mendaptkan pekerjaan yang tetap dan juga anakanak lain yang belum mandiri karena masih bergantung pada Ibu.D dan
Bapak.A.
3. Riwayat keluarga inti
Ibu.D menderita diabetes melitus sejak tahun 2013. Ibu.D mengeluh
sering merasa lapar dan haus, mudah lelah dan mengantuk, sering buang
air kecil di malam hari, sering merasa kesemutan pada ujung-ujung jari
tangan dan kaki terutama jika hari dingin dan berat badan yang naik
sebesar 6 kg. Ibu. D mendapat 2 jenis terapi insulin, yang pertama yaitu
Noverapid yang di injeksikan 3 kali sehari dan yang satu lagi Levemir
yang diinjeksikan 1 kali sehari pada malam hari. Ibu.D mengeluh
mengalami penambahan berat badan sejak ia mendapat terapi insulin.
Hasil vital sign didapakan TD 120/80 mmHg, HR : 82x/i, RR : 21x/i, dan
Suhu : 36,70C. Saat dilakukan pemeriksaan gula darah, didapatkan bahwa
gula darah sewaktu Ibu.N yaitu 292 g/dl. Selain diabetes melitus, Ibu.D
juga menderita penyakit magh dan vertigo. Ibu.N juga pernah menjalani
operasi pengangkatan tumor payudara pada tahun 2015. Salah satu faktor
penyebab penyakit diabetes melitus yang diderita Ibu.D merupakan faktor
keturunan dari orang tua laki-laki Ibu.D yang meninggal karena penyakit
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diabetes melitus. Selain itu, Ibu.D juga suka mengkonsumsi makanan dan
minuman dengan kadar gula yang tinggi. Pada bulan Februari 2017 Ibu.D
dirawat dirumah sakit karena menderita gastritis akut selama 10 hari.
Sebelumnya pada pada tahun 2016 Ibu.D juga pernah dirawat dirumah
sakit karena menderita vertigo. Saat ini anggota keluarga inti Ibu.D yang
lain dalam keadaan sehat.
4. Riwayat keluarga sebelumnya
Srang tua perempuan Ibu.D saat ini sedang sakit infeksi paru-paru yang
disebabkan karena sering terpapar asap tungku. Selain orang tua laki-laki
Ibu.D, 2 orang adik dari orang tua laki-laki Ibu.D juga menderita diabetes
melitus yang juga merupakan faktor keturunan.

III.

LINGKUNGAN
1. Karakteristik rumah
Rumah Ibu.D adalah rumah permanen yang dikontrak dengan luas kirakira 56 m2 dengan atap menggunakan seng. Ada 2 kamar tidur yaitu
kamar Ibu.D dan Bapak.A lalu kamar anak Ibu.D, 1 ruang tamu, 1 kamar
mandi dan 1 dapur dalam rumah. Saluran pembuangan limbah rumah
tangga dialirkan ke selokan dan saluran pembuagan WC ke septic tank.
Rumah Ibu.D kurang mendapat cahaya matahari dan ventilasi serta
jendela rumah yang juga kurang. Penerangan dirumah menggunakan
listrik. Keluarga mempunyai pembuangan sampah terbuka, biasanya
sampah-sampah rumah tangga akan dibuang ke plastik hitam dan akan
dibuang ke tempat pembuangan sampah jika sudah penuh. Terdapat
fasilitas kesehatan di lingkungan rumah yaitu puskesmas, posyandu,
dokter dan rumah bidan. Fasilitas kesehatan tersebut dapat dijangkau
dengan menggunakan motor maupun berjalan kaki.
2. Karakteristik tetangga dan komunikasi RW
Ibu.D rajin mengikuti kegiatan-kegiatan disekitar lingkungan, seperti
wirid pengajian, yasinan maupun gotong royong. Ibu.N juga sering
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berkumpul bersama dengan tetangga dekat rumah. Hubungan antar
tetangga Ibu.N baik, saling menghormati, kerukunan terjaga, bila ada yang
kesusahan akan dibantu bersama.

3. Mobilisasi geografis keluarga
Ibu.D lahir di painan dan sejak menikah tinggal di Padang. Keluarga
Ibu.D tidak pernah tinggal di luar lingkungan Andalas, meskipun pindah
rumah itu tetap disekitar Andalas.
4. Perkumpulan keluarga & interaksi dengan masyarakat
Setiap malam keluarga Ibu.D akan berkumpul bersama untuk makan
malam karena saat sinag hari tidak dapat berkumpul bersama karena ada
aktifitas masing-masing. Saat siang Ibu.D akan berkumpul dengan
tetangga sebelah rumah untuk bercerita dan melakukan aktifitas yang
dapat dilakukan seperti menjahit.
5. Sistem pendukung keluarga
Meskipun menderita diabetes melitus tetapi Ibu.N tetap melakukan
aktifitas seperti biasanya dengan dukungan dari keluarga.

IV.

STRUKTUR KELUARGA
1. Pola komunikasi
Komunikasi yang terjalin dalam keluarga Ibu.N cukup baik. Cara
komunikasi ang diterapkan yaitu komunikasi secara langsung karena
Ibu.D dan keluarga tingga serumah. Dalam komunikasi yang paling
dominan adalah Ibu.D dan Bapak.A. Biasanya saat malam hari keluarga
Ibu.D akan berkumpul dan saling bercerita dan juka ada masalah akan
diselesaikan secara bersama-sama.
2. Struktur kekuatan keluarga
Ibu.D dan Bapak.A mendidik anak-anak dengan disiplin dan jika diberi
nasehat akan dipatuhi.
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3. Struktur peran
Bapak.A berperan sebagai seorang suami yang mencari nafkah dan juga
berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya sedangkan Ibu.D berperan
sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga dan seorang ibu bagi
anak-anak. Tidak ada perubahan peran ataupun konflik ketidaksesuaian
peran dalam keluarga.

4. Nilai dan norma budaya
Dalam keluarga tidak ada nilai-nilai tertentu dan nilai agama yang
bertentangan dengan kesehatan karena menurut keluarga kesehatan
merupakan hal yang penting. Dalam mengobati penyakitnya, Ibu.D
mengkonsumsi obat-obat herbal dan juga dari rumah sakit.

V.

FUNGSI KELUARGA
1. Fungsi afektif
Ibu.D dan keluarga sudah menjalankan fungsi afektif yang baik, dapat
dilihat dai interaksi antara anggota keluarga yang saling menyayangi,
saling membantu dan saling menghargai.
2. Fungsi sosialisai
Ibu.D mendidik anak-anaknya dengan disiplin dan sesuai dengan norma
yang ada dalam masyarakat. Keluarga akan saling berbagi dan
menceritakan masalah yang dialami agar dapat dipecahkan bersama-sama.
3. Fungsi perawatan keluarga
Sesuai dengan tugas utama keluarga, saat dilakukan pengkajian, Ibu.D tau
mengenai penyakit yang ia derita dan apa faktor penyebabnya. Biasanya
saat sakit Ibu.D akan mengkonsumsi obat herbal terlebih dahulu, jika tidak
ada perubahan baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Saat sakit Ibu.D akan
dirawata oleh suami dan anaknya, juga oleh tetangga rumah karena rumah
mereka sangat berdekatan. Ibu.D masih belum mampu memodifikasi
lingkungan yang baik untuk kesehatan, terlihat dari jarangnya Ibu.D
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memakai alas kaki baik di dalam maupun luar rumah. Ibu.N dan keluarga
tau fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk menunjang kesehatan
anggota keluarga.
4. Fungsi Ekonomi
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu.N dibiayai oleh suami.
5. Fungsi Reproduksi
Ibu.D memiliki seorang suami dan 3 orang anak.

VI.

STRESS DAN KOPING KELUARGA
1. Stressor jangka pendek
Yang menjadi beban pikiran jangka pendek Ibu.D yaitu sakit magh nya
sering kambuh. Dan jika sudah kambuh ia hanya dapat tidur dan tidak
dapat melakukan apa-apa.
2. Stressor jangka panjang
Yang menjadi beban jangka panjang Ibu.D yaitu bagaimana ia memantu
mencari

penghasilan

untuk

keluarga

karena

anak-anak

masih

membutuhkan biaya untuk sekolah. Juga ia yang selalu menjadi beban
adalah penyakit yang diderita oleh Ibu.D karena jika ia sakit tidak ada
yang mengurus keluarga dan juga akan menjadi beban bagi keluarga.
3. Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah
Untuk mengatasi masalah tersebut Ibu.D selalu menjaga pola makan nya
agar sakit magh nya tidak kambuh dan juga memilih makanan yang
dikonsumsi yang tidak terlalu banyak mengandung gul agar gula darah
dapat terkontrol.
4. Strategi koping yang digunakan
Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Ibu.D dan keluarga akan
tetap mencari jalan keluar dengan musyawarah, tetapi jika sedang kesal
Ibu.D juga terkadang marah. Ibu.D menerima apapun yang terjadi pada
Ibu.D terkait penyakitnya, karena beliau yakin semua sudah diatur oleh
Allah SWT.
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5. Strategi adaptasi disfungsinal
Jika merasa lelah dan sakit Ibu.D akan beristirahat dan tidur.

VII.

HARAPAN KELUARGA
Ibu.D dan keluarga berharap dengan adanya petugas kesehatan yang
mengunjungi nya, akan ada perubahan tingkah laku yang dapat diakukan oleh
Ibu.D dan keluarga dalam menunjang peningkatan kesehatan Ibu.D dan
keluarga.

VIII.
No

PEMERIKSAAN FISIK ANGGOTA KELUARGA
Pemeriksaan Fisik

Ibu.D
1.

Keadaan

Nn.T
umum

baik
2.

Keadaan Umum

Kesadaran

CMC,

12.

TB : 155 cm

4.

BB : 55 kg

13.

BB : 61 kg

5.

TD

14.

TD

:

120/80

:

140/90

mmHg

6.

HR : 82 x/i

15.

HR : 85 x/i

7.

RR : 23 x/i

16.

RR : 21 x/i

8.

Suhu : 36,5 0C

17.

Suhu : 36,7 0C

9.

Gula

18.

Gula

darah

tidak

darah

sewaktu : 79 g/dl
ada Simetris,

tidak

pembengkakan, tidak ada pembengkakan,
luka

Rambut

Kesadaran CMC,

TB : 150 cm

Simetris,

3

11.

3.

sewaktu : 292 g/dl

Kepala

umum

GCS = 15

mmHg

2

Keadaan

baik

GCS = 15

1

10.

ada
tidak

ada luka

Rambut belum beruban, Rambut terlihat bersih
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rambut terlihat berminyak
Simetris kiri dan kanan, Simetris kiri dan kanan,

4

Mata

konjungtiva tidak anemis, konjungtiva

tidak

sklera tidak ikterik, tidak anemis,

tidak

sklera

ada katarak, penglihatan ikterik,
masih jelas

penglihatan

masih jelas

Simetris kiri dan kanan, Simetris kiri dan kanan,
tidak

ada

polip,

penciuman
5

Hidung

berfungsi

indra tidak ada polip, indra
masih penciuman

dengan

masih

baik, berfungsi dengan baik,

bernafas

tidak bernafas

menggunakan

tidak

cuping menggunakan

hidung

cuping

hidung

Simetris kiri dan kanan, Simetris kiri dan kanan,
6

Telinga

pendengaran masih jelas, pendengaran masih jelas,
ada

serumen

dalam ada

telinga, tidak ada luka

serumen

dalam

telinga, tidak ada luka

Tidak ada pembengkakan Tidak

ada

pada kelenjer tiroid, tidak pembengkakan

pada

ada pembengkakan vena kelenjer tiroid, tidak ada
7

Leher

jugularis,

tidak

pembengkakan
getah bening

ada pembengkakan
kelenjar jugularis,

tidak

vena
ada

pembengkakan kelenjar
getah bening

Inspeksi : Dada kanan dan Inspeksi : Dada kanan
kiri simetris
8

Dada

dan kiri simetris

Palpasi : Fremitus kanan Palpasi : Fremitus kanan
dan kiri sama

dan kiri sama

Perkusi : Sonor

Perkusi : Sonor
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Auskultasi

:

Vesikuler, Auskultasi : Vesikuler,

tidak ada suara tambahan

tidak ada suara tambahan

Inspeksi : Ictus cordis Inspeksi : Ictus cordis
tidak tampak
9

10

Jantung

Abdomen

tidak tampak

Palpasi : Ictus cordis tidak Palpasi : Ictus cordis
teraba

tidak teraba

Perkusi : Pekak

Perkusi : Pekak

Auskultasi : Reguler

Auskultasi : Reguler

Inspeksi : Simetris kiri dan

Inspeksi : Simetris kiri

kanan, tidak ada

dan kanan, tidak ada

pembesaran pada perut

pembesaran pada perut

yang berlebihan

yang berlebihan

Palpasi : Tidak teraba ada

Palpasi : Tidak teraba

pembengkakan, tidak ada

ada pembengkakan,

nyeri tekan

tidak ada nyeri tekan

Perkusi : Timpani

Perkusi : Timpani

Auskultasi : Bising usus Auskultasi : Bising usus
(+)

(+)

Sering merasa kesemutan Tidak ada edema, CRT <
pada

ekstermitas

khususnya

ujung

atas 2 detik, akral teraba
jari hangat

tangan dan telapak tangan,
11

Ekstermitas atas

sering merasa gatal pada
ekstermitas atas khususnya
bagian lengan atas, tidak
ada edema, CRT < 2 detik,
akral teraba hangat

12

Ekstermitas bawah

Sering merasa kesemutan Tidak ada edema, CRT <
pada ekstermitas bawah 2 detik, akral teraba
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khususnya

ujung

jari hangat

tangan dan telapak tangan,
sering merasa gatal pada
ekstermitas

bawah

khususnya bagian paha,
tidak ada edema, CRT < 2
detik, akral teraba hangat
Sering terasa gatal pada Tidak
13

daerah kemaluan

Genetalia

dilakukan

pemeriksaan dan tidak
ada keluhan

ANALISA DATA
No
1

Analisa Data

Masalah

DS :

Resiko

Ketidakmamp

- Ibu.D mengatakan jarang memeriksakan ketidakstabi
gula darah ke puskesmas
- Ibu.D

mengatakan

mengkonsumsi

makanan

lan

mengandung gula

uan keluarga

gula dalam

terkadang darah
yang

Penyebab

mengenal
masalah
kesehatan

- Ibu.D mengatakan menginjeksikan insulin

diabetes

tanpa diperiksa gula darah terlebih dahulu

melitus

- Ibu.D mengatakan injeksi insulin dibantu
keluarga

DO :
- Gula darah sewaktu 292 g/dl
- TD : 120/80 mmHg
- HR : 82 x/i
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- RR : 23 x/i
- Suhu : 36,5 0C

2

DS :

Resiko

- Ibu.D

mengatakan

sering

menggaruk Komplikasi

badan yang terasa gatal

Ketidakmamp
uan keluarga
dalam

- Ibu.D mengatakan jika luka akan lama

merawat
anggota

sembuh

keluarga yang

- Ibu.D mengatakan menginjeksikan insulin

sakit diabetes

hanya disatu tempat

melitus

- Ibu.D mengatakan jarang mengganti jarum
insulin

DO :
- Terlihat luka akibat garukan pada kaki
Ibu.D
- Ibu.D jarang memakai alas kaki saat ke
rumah tetangga sebelah
- Lantai rumah Ibu.D terlihat kurang bersih
- Kurangnya penerangan di rumah Ibu.D

3

DS :
19.

Ibu.D

mengatakan

tidak

Defisit

Ketidakmamp

tau pengetahua

uan keluarga

mengenai makanan yang harus dihindari n mengenai dalam
untuk diabetes melitus
20.

Ibu.D

mengatakan

diit diabetes mengenal
tidak

tau melitus

masalah

mengenai makanan yang dianjurkan dan di

kesehetan diit

batasi untuk diabetes melitus

diabetes
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21.

Ibu.D

mengatakan

tidak

tau

melitus

mengenai diit diabetes melitus
22.

Ibu.D

mengkonsumsi

mengatakan
gula

khusus

sudah
diabetes

melitus

DO :
23.

Ibu.D tidak tau mengenai jenis

makanan untuk diabetes melitus
24.

Ibu.D tidak tau mengenai jadwal

makan untuk diabetes melitus
25.

Ibu.D tidak tau mengenai jumlah

makan diabetes melitus

DAFTAR DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA :
1. Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
2. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
3. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit diabetes
melitus
PRIORITAS MASALAH
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DX : Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
No
1

2

Kriteria
Sifat masalah
•

Aktual = 3

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

Bobot
1

4

2/3 x 1

2

1/2 x 2
=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

Menonjolnya masalah
•

Pembenaran

= 0.6

di ubah

3

Skore

1

2/3 x 1
= 0.6

1

2/2 x 1
=1

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

3.2

DX : Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
merawat amggota keluarga yang sakit diabetes melitus
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No
1

2

Kriteria
Sifat masalah
•

Aktual = 3

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

Bobot
1

4

2/3 x 1

2

1/2 x 2
=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

Menonjolnya masalah
•

Pembenaran

= 0.6

di ubah

3

Skore

1

2/3 x 1
= 0.6

1

1/2 x 1
= 0.5

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

2.7

DX : Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit diabetes melitus
No Kriteria
1

Sifat masalah
•

Aktual = 3

Bobot

Skore

Pembenaran

1

3/3 x 1
=1
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2

•

Resiko = 2

•

Potensial = 1

Kemungkinan masalah dapat

2

di ubah

3

4

=1

•

Tinggi = 2

•

Sedang = 1

•

Rendah = 0

Potensial untuk di cegah
•

Mudah = 3

•

Cukup = 2

•

Tidak dapat = 1

1

2/3 x 1
= 0.6

Menonjolnya masalah
•

2/2 x 2

1

1/2 x 1
= 0.5

Masalah dirasakan, dan
perlu segera ditangani
=2

•

Masalah dirasakan = 1

•

Masalah tidak
dirasakan = 0

Total skore

5

3.1

Daftar diagnosa keperawatan keluarga dengan diabetes melitus sesuai prioritas
:
2. Resiko ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakmampuan
keluarga dalam mengenal masalah kesehatan diabetes melitus
3. Defisit pengetahuan mengenai diit diabetes melitus berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehetan diit diabetes
melitus
4. Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam
merawat

amggota

keluarga

yang

sakit

diabetes

melitus
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