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 ABSTRAK 

RITA SAHDA, NIM : P003200190234. “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.A 

Dengan Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus Di Puskesmas 

Kolaka Tahun 2020” Pembimbing ibu Hj. Nurjannah, B. Sc., S. Pd., M. Kes dan 

ibu Dali, SKM., M. Kes. Diabetes mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan 

dalam keluarga, Diabetes mellitus terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang 

diabetes mellitus pada keluarga. Rumusan masalah : bagaimana melakukan asuahan 

keperawatan keluarga dengan anggota keluarga yang menderita Diabetes mellitus. 

Tujuan : Mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan yang komprehensif pada keluarga Tn. A dengan 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus. Metode : penelitian dilakukan 

menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan. Hasil : 

setelah di lakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga selama 1x 24 jam di 

temukan hasil, diagnosa keperawatan penurunan koping keluarga dan diagnosa 

keperawatan defisif pengetahuan pada keluarga Tn. A telah teratasi dengan 

pemberian intervensi perlibatan keluarga dan edukasi proses penyakit. Kesimpulan : 

Berdasarkan kajian yang di lakukan dalam studi kasus ini, data objektif yang 

ditemukan terjadi peningkatan pengetahuan dan kemandirian keluarga tentang proses 

penyakit Diabetes melitus dan cara merawat anggota keluarga yang sakit. 

 

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan Keluarga dan Diabetes Melitus. 
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ABSTRACT 

RITA SAHDA, NIM: P003200190234. "Family Nursing Care Mr. With Family 

Members Affected by Diabetes Mellitus at the Kolaka Health Center in 2020" 

Supervising mother Hj. Nurjannah, B. Sc., S. Pd., M. Kes and Mrs. Dali, SKM., M. 

Kes. Diabetes mellitus is one of the health problems in the family. Diabetes mellitus 

occurs because of a lack of knowledge about diabetes mellitus in the family. Problem 

formulation: how to do family nursing care with family members who suffer from 

Diabetes mellitus. Objective: Being able to apply family nursing care using a 

comprehensive nursing process approach to the family A with family members who 

suffer from Diabetes Mellitus. Method: the study was conducted using the case study 

method with nursing care approach. Results: after performing family nursing care 

actions for 1x 24 hours found results, nursing diagnoses decreased family coping and 

diagnoses of nursing knowledge deficit on the family. A has been overcome by 

providing family involvement interventions and educating the disease process. 

Conclusion: Based on the study conducted in this case study, the objective data found 

to have increased knowledge and family independence about the process of diabetes 

mellitus and how to care for sick family members. 

 

Keywords: Family Nursing Care and Diabetes Mellitus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang masih menjadi 

masalah utama dalam kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Diabtes 

melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya. Lebih dari 90 persen dari semua populasi diabetes adalah diabetes 

melitus tipe 2 yang ditandai dengan penurunan sekresi insulin karena 

berkurangnya fungsi sel beta pankreas secara progresif yang disebabkan oleh 

resistensi insulin (American Diabetes Association, 2012). 

Keluarga mempunyai pengaruh terhadap sikap dan penerimaan pendidikan 

kesehatan pasien Diabetes Melitus. Pasien Diabetes Melitus akan bersikap positif 

untuk mempelajari pengelolaan diabetes melitus apabila keluarga memberikan 

dukungan dan ikut berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan Diabetes Melitus. 

Sebaliknya apabila keluarga tidak mendukung, acuh tak acuh bahkan menolak 

pemberian pendidikan kesehatan mengenai pengelolaan Diabetes Mellitus, maka 

pasien Diabetes Mellitus akan bersikap negatif terhadap pengelolaan diabetes. 

Keluarga dipandang sebagai kesatuan dari sejumlah anggota keluarga, 

berada dalam satu ikatan dan saling mempengaruhi. Peran keluarga sangat penting 

dalam tahapan-tahapan perawatan kesehatan, mulai dari tahapan peningkatan 

kesehatan, pencegahan, pengobatan sampai dengan rehabilitasi. Adanya masalah 
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kesehatan pada salah satu anggota keluarga akan memungkinkan munculnya 

faktor resiko pada anggota keluarga yang lainnya. 

Peran keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami penyakit DM, 

keluarga berperan untuk memberikan motivasi kepada pasien untuk melakukan 

terapi diet (Mei & Tri, 2013). Dukungan keluarga merupakan fungsi keluarga 

dalam perawatan kesehatan yaitu fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, 

fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap 

memiliki produktivitas tinggi (Friedman, 2010). Dukungan keluarga merupakan 

salah satu faktor yang memiliki hubungan erat dengan kepatuhan terapi diet. 

Dukungan keluarga yang diberikan berupa dukungan emosional, dukungan 

informasional, dukungan instrumental dan dukungan penghargaan (Abdurrahim, 

2013). 

Gejala Diabetes melitus yang bervariasi dapat timbul secara perlahan-lahan 

sehingga penderita tidak menyadari akan adanya perubahan seperti minum yang 

lebih banyak, buang air kecil lebih sering, mudah lapar, serta berat badan 

menurun. Gejala tersebut berlangsung lama tanpa memperhatikan diet, olahraga 

dan pengobatan sampai orang tersebut memeriksakan kadar gula darahnya 

(Agustiani, Dini, 2016). 

Diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak 

menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah atau glukosa), 

atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang 

dihasilkannya. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, 

menjadi salah satu dari empat penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target 
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tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi diabetes 

terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. (WHO Global Report, 2016). 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2016, diabetes menyebabkan 

1,5 juta kematian pada tahun 2012. Gula darah yang lebih tinggi dari batas 

maksimum mengakibatkan tambahan 2,2 juta kematian, dengan meningkatkan 

risiko penyakit kardiovaskular dan lainnya. Empat puluh tiga persen (43%) dari 

3,7 juta kematian ini terjadi sebelum usia 70 tahun. Persentase kematian yang 

disebabkan oleh diabetes yang terjadi sebelum usia70 tahun lebih tinggi di negara-

negara berpenghasilan rendah dan menengah daripada di negara-negara 

berpenghasilan tinggi. 

WHO (2016) memperkirakan bahwa, secara global, 422 juta orang dewasa 

berusia di atas 18 tahun hidup dengan diabetes pada tahun 2014. Jumlah terbesar 

orang dengan diabetes diperkirakan berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat, 

terhitung sekitar setengah kasus diabetes di dunia. Di seluruh dunia, jumlah 

penderita diabetes telah meningkat secara substansial antara tahun 1980 dan 2014, 

meningkat dari 108 juta menjadi 422 juta atau sekitar empat kali lipat.Meskipun 

faktor risikonya sering dikaitkan dengan gaya hidup, namun jumlah kematian 

akibat penyakit kardiovaskular dan diabetes cenderung lebih banyak terjadi di 

negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. 

Laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian 

Kesehatan (RISKESDAS) tahun 2013 menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi 

pada penderita diabetes melitus di Indonesia. Laporan dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan (RISKESDAS) tahun 2018 
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menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi pada penderita diabetes melitus di 

Indonesia untuk usia diatas 15 tahun sebesar 2,0%. Prevalensi terkecil terdapat di 

propinsi NTT sebesar 0,9%, dan terbesar di propinsi DKI Jakarta yang mencapai 

3,4% (Riskesdas, 2018). 

Populasi penderita diabetes mellitus (DM) di Indonesia saat ini menduduki 

peringkat kelima terbanyak di dunia. Berdasarkan data IDF Diabetes Atlas, pada 

tahun 2013 penderita DM di Indonesia mencapai 8.554.155 orang. Angka tersebut 

semakin naik pada tahun 2014 hingga mencapai 9,1 juta orang. Tahun 2035 

jumlah penderita DM diprediksi melonjak hingga ke angka 14,1 juta orang dengan 

tingkat prevalensi 6,67 persen untuk populasi orang dewasa. Satu dari lima 

penderita diabetes masih berumur dibawah 40 tahun, yakni diantara 20 hingga 39 

tahun sebanyak 1.671.000 orang. Sedangkan usia 40 hingga 59 tahun sebanyak 

4.651.000 orang. Sisanya berusia 60 hingga 79 tahun (Prof. Dr. Achmad 

Rudijanto, 2015). 

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan 

prevalensi diabetes yang tinggi. Pada tahun 2017 jumlah kasus diabetes mellitus 

tercatat 2.436 kasus, pada tahun 2018 yaitu 3.718 kasus, dan pada tahun 2019 

berjumlah 3.501 kasus. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit 

dari 10 penyakit tertinggi di Sulawesi Tenggara.  

Prevalensi Diabetes melitus yang terus meningkat, secara tidak langsung 

akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat komplikasi diabetes 

militus. Dampak diabetes militus terhadap kehidupan dan kesehatan merupakan 

hal yang perlu dipertimbangkan dan hal-hal kecil secara signifikan dapat 
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berkembang dengan cepat pada pasien diabetes militus yang dapat menimbulkan 

kecacatan dengan merusak fungsi tubuh individu dan kualitas hidupnya sehingga 

memberikan dampak negatif terhadap kualitas dan lama hidup (Hogan, et all, 

2010). 

Ketidakpahaman pasien terhadap terapi yang sedang dijalaninya akan 

meningkatkan ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obatnya. Faktor 

tersebut akibat dari kurangnya informasi dan komunikasi antara tenaga kesehatan 

dengan pasien. Biasanya karena kurangnya informasi mengenai hal-hal di atas, 

maka pasien melakukan self- regulation terhadap terapi obat yang diterimanya. 

(Sitorus, 2010). 

Petugas kesehatan seperti perawat berperan sebagai edukator dengan cara 

memberikan informasi yang tepat pada pasien diabetes melitus tentang penyakit 

DM, memberikan pendidikan kesehatan terkait pencegahan agar tidak terjadi 

komplikasi yang berlanjut, pengobatan ke pasien dan memberikan pendidikan 

kesehatan tentang bagaimana pengelolaan diabetes melitus yang benar sehingga 

dapat memotivasi diri pasien diabetes melitus, Jika perawat tidak memahami 

dalam melakukan pengkajian terhadap setiap anggota keluarga maka perawat 

tersebut tidak akan dapat data yang dibutuhkan, mengingat data anggota keluarga 

yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. (Ariani, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan studi kasus 

Hipertensi pada keluarga dalam judul “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. A 

Dengan Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus Di Puskesmas 

Kolaka tahun 2020”. 
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B. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan yang komprehensif pada keluarga Tn. A 

dengan anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas 

Kolaka tahun 2020. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian keluarga Tn. A dengan anggota 

keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kolaka tahun 2020.  

b. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan keluarga Tn. A dengan 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kolaka 

tahun 2020. 

c. Penulis mampu menyusun rencana keperawatan keluarga Tn. A dengan 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kolaka 

tahun 2020. 

d. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan keluarga Tn. A 

dengan anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas 

Kolaka tahun 2020. 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan keluarga Tn. A dengan 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kolaka 

tahun 2020. 
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C. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Dapat di jadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam 

menerapkan asuhan keperawatan keluarga sehingga dapat mengembangkan dan 

menambah wawasan penulis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat / Klien 

Menambah pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam upaya 

pencegahan, perawatan serta pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam merawat 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi tambahan guna meningkatkan informasi / pengetahuan 

sebagai referensi perpustakan Poltekkes Kemenkes Kendari yang bisa di 

gunakan oleh mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dasar untuk studi kasus 

selanjutnya. 

c. Bagi Puskesmas 

Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan Asuhan 

Keperawatan Keluarga dengan kasus Diabetes Melitus di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kolaka. 
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d. Metode Dan Teknik Studi Kasus 

1. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus 

Studi kasus ini di lakukan di Wilayah kerja Puskesmas Kolaka selama 1 hari 

pada tanggal 1 maret 2020. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada studi kasus keluarga dengan anggota keluarga 

yang menderita Diabetes Melitus di Puskesmas Kolaka tahun 2020. Dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu mempelajari literature - literatur yang berhubungan dengan karya tulis 

ini. 

b. Studi Kasus 

Menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga yang meliputi 

pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan, penyusunan 

rencana tindakan keperawatan, penerapan rencana tindakan keperawatan dan 

evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Untuk melengkapi data / informas 

dalam pengkajian menggunakan beberapa cara antara lain : 

1) Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung pada keluarga dengan cara melakukan 

pemeriksaan yang berkaitan dengan perkembangan dan keadaan klien. 

2) Wawancara 

Mengadakan wawancara dengan klien dan keluarga, dengan mengadakan 
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pengamatan langsung 

3) Pemeriksaan Fisik 

Melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang sakit melalui :  

Inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. 

4) Studi Dokumentasi 

Penulis memperoleh data dan medical record hasil pemeriksaan di 

Puskesmas. 

5) Metode Diskusi 

Diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yaitu perawat yang 

bertugas di ruang perawatan 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya tulis ini dibagi dalam 5 (lima) BAB yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III   : LAPORAN KASUS 

BAB IV   : PEMBAHASAN 

BAB V   : PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Keluarga  

1. Konsep Keluarga 

a. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Setiadi, 2014). 

Keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat 

oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota 

keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain (Mubarak, 2015). 

 

b. Struktur Keluarga 

Struktur Keluarga terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

1) Dominasi struktur keluarga 

Dominasi jalur hubungan darah Patrilineal yaitu Keluarga yang 

dihubungkan atau disusun melalui jalur garis ayah, suku-suku di 

Indonesia rata-rata menggunakan struktur keluarga patrilineal. Setiap 

anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. 

2) Elemen struktur keluarga  

a) Struktur peran keluarga 
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Menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga baik di dalam 

keluarganya sendiri maupun peran di lingkungan masyarakat. 

b) Nilai atau norma keluarga 

Menggambarkan nilai dan norma yang dipelajari dan diyakini dalam 

keluarga. 

c) Pola komunikasi keluarga 

Menggambarkan bagaimana cara pola komunikasi diantara orang tua, 

orang tua dan anak, diantara anggota keluarga atau dalam keluarga. 

d) Struktur kekuatan keluarga 

Menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk mengendalikan 

atau mempengaruhi orang lain dalam perubahan perilaku kearah 

positif. 

 

c. Macam-Macam Tipe Keluarga 

1) Keluarga Tradisional 

a) The nuclear family (keluarga inti)  

Keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. 

b) The dyad family 

Keluarga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak) yang hidup 

bersama dalam satu rumah. 

c) Keluarga usila 

Keluarga yang terdiri dari suami istri yang sudah tua dengan anak 

sudah memisahkan diri 
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d) The childless family 

Keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk 

mendapatkan anak terlambat waktunya, yang disebabkan karena 

mengejar karier atau pendidikan yang terjadi pada wanita. 

e) The extended family (keluarga luas atau besar) 

Keluarga yang terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dalam satu 

rumah seperti nuclear family disertai paman, tante, orang tua (kakek-

nenek), keponakan dan lain-lain. 

f) The single parent family (keluarga duda atau janda) 

Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak. 

Hal ini terjadi biasanya melalui proses perceraian, kematian dan 

ditinggalkan (menyalahi hukum pernikahan). 

g) Commuter family 

Kedua orang tua bekerja dikota yang berbeda, tetapi salah satu kota 

tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja diluar kota 

bisa berkumpul pada anggota keluarga pada saat akhir pekan 

(weekend). 

h) Multigenerational family 

Keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal 

bersama dalam satu rumah. 
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i) Kin-network family 

Beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling 

berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan 

yang sama. Misalnya: kamar mandi, dapur, televisi, telepon. 

j) Blended family  

Keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang menikah kembali 

dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya. 

k) The single adult living alone/single-adult family 

Keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena 

pilihannya atau perpisahan (separasi), seperti : perceraian atau 

ditinggal mati. 

 

2) Non-tradisional 

a) The unmarried teenage mother 

Keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama ibu) dengan anak tanpa 

hubungan nikah. 

b) The stepparent family 

Keluarga dengan orang tua tiri. 

c) Commune family 

Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada 

hubungan saudara, yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan 

fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan 

melalui aktivitas kelompok/membesarkan anak bersama. 
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d) The nonmarital heterosexual cohabiting family 

Keluarga yang hidup bersama, berganti-ganti pasangan tanpa melalui 

pernikahan. 

e) Gay and lesbian family 

Seseorang yang mempunyai persamaan seks hidup bersama 

sebagaimana pasangan suami istri (marital patners). 

f) Cohabiting couple 

Orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan karena 

beberapa alasan tertentu. 

g) Group-marriage family 

Beberapa orang dewasa yang menggunakan alat-alat rumah tangga 

bersama, yang merasa telah saling menikah satu dengan yang lainnya, 

berbagi sesuatu, termasuk seksual dan membesarkan anaknya. 

h) Group network family 

Keluarga inti yang dibatasi oleh set aturan atau nilai-nilai, hidup 

berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-barang 

rumah tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab 

membesarkan anaknya. 

i) Foster family 

Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau 

saudara dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak tersebut 

perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga 

aslinya. 
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j) Homeless family 

Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang 

permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan 

ekonomi dan atau problem kesehatan mental. 

k) Gang 

Sebuah bentuk keluarga yang destruktif, dari orang-orang muda yang 

mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian, 

tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam kehidupannya. 

 

d. Peran Keluarga 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat, perilaku interpersonal, 

sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi 

tertentu.Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola 

perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang 

terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut : 

1) Peranan ayah 

Ayah sebagai suami dari istri, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, 

pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai 

anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungannya. 

2) Peranan ibu 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk 

mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, 
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pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkingannya, disamping itu juga dapat 

berperan sebagi pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

3) Peranan anak  

melaksanakan peranan psiko-sosial dengan tingkat perkembangannya, 

baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

 

e. Fungsi Keluarga  

Fungsi Keluarga terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

1) Fungsi biologis 

a) Meneruskan keturunan 

b) Memelihara dan membesarkan anak 

c) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

2) Fungsi psikologis 

a) Memberikan kasih sayang dan rasa aman 

b) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga 

c) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga 

3) Fungsi sosialisasi 

a) Membina sosialisasi pada anak 

b) Membentu norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

c) Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga 
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4) Fungsi ekonomi 

a) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga 

b) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga 

c) Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang 

5) Fungsi pendidikan 

a) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan 

dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang 

dimilikinya. 

b) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 

dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 

c) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya. 

 

f. Tahap-Tahap Perkembangan Keluarga 

Tahap-tahap Perkembangan Keluarga terdiri dari beberapa bagian 

yaitu : 

a) Pasangan Baru (Keluarga Baru) 

Keluarga baru dimulai saat masing-masing individu laki-laki dan 

perempuan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan (psikologis) keluarga masing-masing. 

b) Keluarga Child-Bearing (Kelahiran Anak Pertama)  
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Keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai 

kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 

bulan. 

c) Keluarga Dengan Anak Pra-Sekolah 

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak pertama (2,5 bulan) dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun. 

d) Keluarga Dengan Anak Sekolah 

Tahap ini dimulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun dan 

berakhir pada usia 12 tahun. Umumnya keluarga sudah mencapai jumlah 

anggota keluarga maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk. 

e) Keluarga Dengan Anak Remaja 

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 

6-7 tahun kemudian, yaitu pada saat anak meninggalkan rumah orang 

tuanya.Tujuan keluarga ini adalah melepas anak remaja dan memberi 

tanggungjawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan 

diri menjadi lebih dewasa. 

f) Keluarga Dengan Anak Dewasa 

Tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan 

berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah.Lamanya tahap ini 

tergantung dari jumlah anak dalam keluarga, atau jika ada anak yang 

belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. 
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g) Keluarga Usia Pertengahan 

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan 

rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. 

 

h) Keluarga Usia Lanjut 

Tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah 

satu pasangan pension, berlanjut saat salah satu pasangan meninggal 

sampai keduanya meninggal. 

 

g. Tugas Keluarga Di Bidang Kesehatan 

Keluarga dapat melaksanakan perawatan atau pemeliharaan kesehatan 

dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga, yaitu sebagai berikut (Mubarak, 

dkk 2015)  : 

1) Mengenal masalah kesehatan keluarga 

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh 

diabaikan. Karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti. 

Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan 

yang dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apa pun yang 

dialami anggota keluarga, secara tidak langsung akan menjadi perhatian 

keluarga atau orang tua. Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga 

perlu mencatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan 

seberapa besar perubahanya. 

 



 

20 
 

2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat  

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan di antara anggota keluarga yang mempunyai kemampuan 

memutuskan sebuah tindakan. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh 

keluarga diharapkan  tepat agar masalah kesehatan yang sedang terjadi 

dapat dikurangi atau teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan 

dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat meminta bantuan 

kepada orang lain di lingkungan tempat tinggalnya. 

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Sering kali keluarga mengambil tindakan yang tepat, tetapi jika 

keluarga masih merasa mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga 

yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan 

atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi.Perawatan 

dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila 

keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk 

pertolongan pertama. 

4) Mempertahankan suasana rumah yang sehat 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan ber-sosialisasi 

bagi anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga akan memiliki waktu 

yang lebih banyak berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal. Oleh 

karena itu, kondisi rumah harus dapat menunjang derajat kesehatan bagi 

anggota keluarga. 
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5) Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat  

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan keluarga atau anggota keluarga harus dapat memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang ada disekitarnya.Keluarga dapat berkonsultasi 

atau meminta bantuan tenaga keperawatan untuk memecahkan masalah 

yang dialami anggota keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari 

segala macam penyakit. 

 

2. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga 

a. Fokus Pengkajian 

1) Data Umum 

Nama KK, Umur, Agama, Alamat, Pekerjaan, Pendidikan, dan 

Penghasilan 

2) Data Komposisi Keluarga 

Nama L/P Umur 
Hubungan 

dengan KK 
Pendidikan 

Status Imunisasi 
Penyakit/ 

Keluhan BCG Polio DPT Campak 

          

          

Tabel 2.1. Data Komposisi Keluarga 

3) Genogram   

4) Tipe Keluarga   

5) Suku Bangsa   

6) Agama     
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7) Status Sosial Ekonomi  

8) Aktivitas Rekreasi Keluarga   

9) Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga 

a) Tahap Perkembangan Keluarga Saat ini 

b) Tugas Perkembangan Keluarga 

c) Tugas perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi  

d) Tugas Perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

10) Riwayat keluarga inti 

Riwayat Kesehatan Sebelumnya 

11) Lingkungan 

a) Karakteristik Rumah 

- Luas  

- Jenis   

- Sirkulasi udara  dan Pencahayaan   

- Pemanfaatan  ruangan rumah  

- Kebersihan  ruangan  

- Lantai   

- Jarak  septic tank dengan sumur  

- Sumber  air minum  

- Pembuangan  limbah   

- Halaman  dimanfaatkan  

- Keadaan  pekarangan  

- Pembuangan  sampah  
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b) Denah Rumah 

- Mobilitas Geografis Keluarga 

- Perkumpulan Keluarga dan Interaksi Dengan Masyarakat 

- Sistem Pendukung Keluarga 

12) Struktur Keluarga 

a) Pola Komunikasi Keluarga 

b) Struktur Kekuatan Keluarga 

c) Struktur Peran 

d) Nilai dan Norma Keluarga 

2) Fungsi Keluarga 

a) Fungsi Afektif 

b) Fungsi Sosialisasi 

c) Fungsi Reproduksi 

d) Fungsi Ekonomi 

3) Fungsi Perawatan Kesehatan Keluarga 

a) Kemampuan mengenal masalah kesehatan  

b) Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan  

c) Merawat anggota keluarga yang sakit  

d) Kemampuan keluarga memelihara lingkungan yang sehat 

e) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas atau pelayanan kesehatan 

di masyarakat  

4) Stress dan Koping Keluarga 

a) Stress Jangka Pendek dan Jangka Panjang 
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- Stressor jangka pendek 

- Stressor jangka panjang 

b) Kemampuan Keluarga Keluarga Berrespon Terhadap Stressor 

- Respon keluarga terhadap stressor 

- Strategi koping yang digunakan 

c) Strategi Adaptasi Disfungsional  

5) Pemeriksaan Fisik 

Tabel 2.2. Pemeriksaan Fisik 

No Aspek Yang Diperiksa Klien 

1 Penampilan  

2 Kesadaran  

3 Tanda-tanda Vital 

a. Tensi 

b. Suhu 

c. Nadi 

d. Respirasi 

 

4 Kepala 

a. Rambut 

b. Kulit  

c. kepala 

d. Massa/nyeri 

 

 

5 Mata 

a. Bentuk 

b. Konjungtiva 

c. Sclera 

d. Lensa 

e. Reflek pupil 

f. Fungsi penglihatan 

 

 

6 Hidung 

a. Bentuk 

b. Septum nasal 

c. Secret/linder 

d. Nyeri/masa 

e. Pernapasan cuping hidung 

f. Fungsi penciuman 

 

 

7 Mulut 

a. Keadaan 
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b. Mukosa 

c. Jumlah gigi 

d. Caries 

e. Ovula 

f. Fungsi pengecapan 

8 

 

Telinga 

a. Bentuk 

b. Arikula 

c. Serumen 

d. Fungsi pendengaran 
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Leher 

a. Vena jugolaris 

b. Reflek menelan 

c. Kelenjar getah bening 

 

 

10 Dada/paru 

a. Bentuk 

b. Pergerakan 

c. Perkusi 

d. Auskultasi paru 

e. Auskultasi jantung 

 

11 Abdomen 

a. Bentuk 

b. Massa 

c. Nyeri tekan 

d. Bising usus 

 

 

 

12 Ekstremitas 

a. Bentuk 

b. Deformitas 

c. Pergerakan 

d. Tonus 

e. Oedema 

f. Varises 

g. Kekuatan otot  

h. ekstremitas atas dan bawah 

 

13 Antropometri 

a. TB 

b. BB 

 

 

b. Fokus Diagnosa 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai 

respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang 
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dialaminya baik yang berlangsung aktual atau potensial. Diagnosis 

keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, 

keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan 

kesehatan.Perawat di harapkan memiliki rentang perhatian yang luas, baik 

pada klien sakit maupun sehat. Respon – respon tersebut merupakan reaksi 

terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan yang di alami klien 

(SDKI, 2017). Diagnosa keperawatan yang ditegakkan berdasarkan IPKKI 

(Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia) adalah :  

Label Diagnosis Keperawatan: 

1) Aktual : menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan/ 

proses kehidupan yang benar nyata pada individu, keluarga, komunitas. 

Hal ini didukung oleh batasan karakteristik (manifestasi tanda dan gejala) 

yang saling mengelompok dan saling berhubungan (NANDA, 2012-

2014). Contoh diagnosis aktual adalah: 

a) Ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh 

b) gangguan menelan 

c) gangguan pola tidur 

d) disfungsi proses keluarga 

e) ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga 

2) Potensial   mencakup   promosi   kesehatan/sejahtera/wellness : Penilaian 

klinis dari motivasi seseorang, keluarga, atau komunitas, dan keinginan 

untuk meningkatkan kesejahteraan mewujudkan potensi kesehatan 

manusia dan menguatkan perilaku sehat secara khusus, misalnya melalui 
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nutrisi dan olahraga. Diagnosis promosi kesehatan dapat dapat digunakan 

di seluruh status kesehatan. Namun kesiapan individu, keluarga dan 

masyarakat   untuk   melakukan   promosi   kesehatan   mempengaruhi   

mereka   untuk mendapatkan diagnosis promosi kesehatan. Selanjutnya 

agar tidak membingungkan dengan label sejahtera maka label promosi 

kesehatan dan sejahtera disatukan menjadi label Promosi Kesehatan. 

Contoh Diagnosis promosi kesehatan adalah: 

a) Kesiapan meningkatkan nutrisi 

b) Kesiapan meningkatkan komunitas 

c) Kesiapan meningkatkan pembuatan keputusan 

d) Kesiapan meningkatkan pengetahuan 

e) Kesiapan meningkatkan religiositas Kesiapan meningkatkan 

pengetahuan 

f) Kesiapan meningkatkan koping 

g) Kesiapan meningkatkan koping keluarga 

h) Kesiapan meningkatkan koping komunitas 

3) Risiko : menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan/ 

proses kehidupan yang mungkin berkembang dalam kerentanan individu, 

keluarga, komunitas. Hal ini didukung oleh berbagai faktor resiko yang 

berkontribusi pada peningkatan kerentanan. Setiap label dari diagnosis 

risiko diawali dengan frase : Contoh diagnosis risiko adalah: 

a) Risiko kekurangan volume cairan 

b) Risiko konstipasi 
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c) Risiko intoleran aktifitas 

d) Resiko ketidakmampuan menjadi orang tua 

e) Resiko distress spiritual 

 

 

c. Fokus Intervensi 

Intervensi keperawatan adalah preskripsi untuk perilaku spesifik yang 

diharapkan dari pasien dan/atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. 

Tindakan/intervesi keperawatan dipilih untuk membantu pasien dalam 

mencapai hasil pasien yang diharapkan dan tujuan pemulangan. Harapannya 

adalah bahwa perilaku yang dipreskripsikan akan menguntungkan pasien 

dan keluarga dalam cara yang dapat diprediksi, yang berhubungan dengan 

masalah yang diidentifikasi dan tujuan yang telah dipilih. 

 

d. Implementasi 

Implementasi atau tindakan adalah pengelolaan dan perwujudan dari 

rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan, pada tahap 

ini, perawat yang  mengasuh keluarga sebaiknya tidak  bekerja sendiri, tetapi 

perlu melibatkan secara integrasi semua profesi kesehatan yang menjadi tim 

perawatan kesehatan dirumah (Setiadi, 2008). 

e. Evaluasi 

Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistimatis dan 

terencana tentang kesehatan keluarga dengan tujuan yang telah ditetapkan, 
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dilakukan dengan caraberkesinambugan dengan melibatkan klien dan tenaga 

kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan 

keluarga dalam mencapai tujuan (Setiadi, 2008) . 

 

B. Konsep Diabetes Militus 

1. Definisi Diabetes 

Diabetes melitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon 

insulin secara absolut dan relatif. Insulin merupakan suatu komponen hormon 

utama yang berhubungan dengan regulasi glukosa yang di produksi oleh sel 

beta kelenjar pankreas (Billous & Donelly, 2014). 

Menurut kriteria diagnostik (Perkeni, 2011), seseorang dikatakan 

menderita diabetes melitus jika memiliki kadar gula darah puasa > 126 mg/dl 

dan pada tes gula darah sewaktu > 200 mg/dl. Kadar gula darah sepanjang hari 

bervariasi dimana akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam 

waktu 2 jam. 

Diabetes melitus adalah suatu keadaan ketika tubuh sudah tidak mampu 

lagi menghasilkan atau menggunakan insulin (hormon yang membawa glukosa 

dalam darah ke sel-sel dan penyimpanannya sebagai glikogen. Dengan 

demikian akan terjadi hiperglikemia yang disertai sebagai kelainan metabolisme 

karbohidrat, protein dan lemak yang menimbulkan berbagai macam komplikasi 

kronis dalam organ tubuh. (Aini & Ledy, 2016). 
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2. Etiologi 

Menurut Nurarif.AH & Kusuma.H dalam buku NANDA (2016), diabetes 

melitus terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab. Secara umum ada 

beberapa faktor yang diyakini bisa menimbulkan gejala diabetes atau resiko 

penyakit diabetes melitus yang harus diperhatikan serius supaya bisa terhindar 

dari penyakiti ini. Adapun beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Diabetes tipe 1 

1) Faktor genetic penderita tidak mewarisi diabetes melitus itu sendiri, tetapi 

mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetic kearah terjadinya 

diabetes melitus tipe 1 

2) Faktor Imunologi 

3) Faktor lingkungan : virus atau toksin tertentu dapat memicu terjadinya 

proses autoimun yang bisa menimbulkan destruksi sel beta. 

b. Diabetes melitus tipe 2 

Disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. 

Faktor resiko yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes melitus 

tipe 2 antara lain : 

1) Usia 

Seseorang dengan usia yang sudah semakin tua akan mengalami 

kecenderungan organ tubuh yang semakin melemah. Begitu juga dengan 

kepekaan terhadap insulin . Bahkan pada wanita yang sudah mengalami 

monopause akan mempunyai kecenderungan untuk lebih peka terhadap 
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hormon insulin. Sehingga dapat beresiko terkena penyakit diabetes 

melitus. 

2) Obesitas 

Obesitas atau kegemukan juga dapat menimbulkan resiko terkena 

penyakit diabetes karena tubuh seseorang mengalami resistensi terhadapa 

hormon insulin dan 15-20% akan menjadi penyebab diabetes melitus. Sel 

dalam tubuh akan mengalami persaingan ketat dengan jaringan lemak 

untuk menyerap insulin. Akibatnya organ pankreas akan dipacu dengan 

lebih keras untuk memproduksi insulin sebanyak-banyaknya sehingga 

membuat organ ini menjadi kelelahan dan akhirnya rusak. Oleh karena 

dianjurakan untuk bisa menghindari makanan yang banyak mengandung 

kalori. 

3) Riwayat Keluarga (Genetik) 

Faktor keturunan atau genetik memiliki kontribusi yang tidak bisa 

dianggap remeh untuk sesorang yang sudah terkena diabetes melitus. 

Presentasinya dapat mencapai 65% yang menjadi penyebab terkenanya 

diabetes melitus. Agar seseorang dapat menghindari dari penyakit 

diabetes melitus yang tidak memiliki riwayat diabetes, maka perlu untuk 

memperbaiki pola hidup dan pola makan. 
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3. Klasifikasi 

Diabetes melitus dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori klinis 

(SmeltZer dan Bare. 2015), yaitu :  

a. Diabetes melitus tipe 1  

Diabetes melitus tipe satu atau Insulin Dependen Diabetes Melitus 

(IDDM), dapat terjadi disebabkan karena adanya kerusakan sel-B, biasanya 

menyebabkan kekurangan insulin absolut yang disebabkan oleh proses 

autoimun atau idiopatik. Umumnya penyakit ini berkembang kearah 

ketoasidosis diabetik yang menyebabkan kematian. Diabetes melitus tipe 1 

terjadi sebanyak 5-10 % dari semua diabetes melitus. Diabetes melitus tipe 1 

dicirikan dengan onset yang akut dan biasanya terjadi pada usia 30 tahun 

(SmeltZer dan Bare, 2015).  

b. Diabetes Melitus Tipe 2  

Diabetes melitus tipe 2 atau Non Insulin Dependen Diabetes Melitus 

(NIDDM), dapat terjadi karena kerusakan progresif sekretorik insulin akibat 

resistensi insulin. Diabetes melitus tipe 2 juga merupakan salah satu 

gangguan metabolik dengan kondisi insulin yang diproduksi oleh tubuh tidak 

cukup jumlahnya akan tetapi reseptor insulin dijaringan tidak berespon 

terhadap insulin tersebut. Diabetes melitus tipe 2mengenai 90-95 % pasien 

dengan diabetes melitus. Insidensi terjadi lebih umum pada usia 30 tahun, 

obesitas, herediter, dan faktor lingkungan. Diabetes melitus tipe ini sering 

terdiagnosis setelah terjadi komplikasi (SmeltZer dan Bare, 2015).  
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c. Diabetes Melitus Tipe Tertentu  

Diabetes melitus tipe ini dapat terjadi karena penyebab lain misalnya, 

defek genetik pada fungsi sel-B, 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. Diabetes Melitus Gestasional  

Diabetes melitus ini merupakan diabetes melitus 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 

Menurut Brunner & Suddarth (2013), patofisiologi dari diabetes melitus 

tipe 2 yaitu :Patofisiologi diabetes melitus tipe 2 terdapat dua masalah yang 

berhubungan dengan insulin, yaitu 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 di dalam sel. 

Resistensi insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan 

glukosa oleh jaringan.  
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Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif maka 

awitan diabetes tipe 2 dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami 

pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, 

iritabilitas. Poliuria, polidipsia, luka yang lama sembuh, infeksi vagina atau 

pandangan yang kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi. Penyakit diabetes 

membuat gangguan ataukomplikasi melalui kerusakan pada pembuluh darah di 

seluruh tubuh, disebut angiopati diabetik. Penyakit ini berjalan kronis dan 

terbagi 2 yaitu gangguan pada pembuluh darah besar (makrovaskular) disebut 

makroangiopati, dan pada pembuluh darah halus (mikrovaskular) disebut 

mikroangiopati. Ada 3 problem utama yang terjadi bila kekurangan atau tanpa 

insulin : 

a. Penurunan penggunaan glukosa 

b. Peningkatan mobilisasi lemak 

c. Peningkatan penggunaan protein 

 

5. Manifestasi Klinis 

Adanya penyakit diabetes melitus ini pada awalnya sering kali tidak 

dirasakan dan tidak disadari oleh penderita.Manifestasi klinis diabetes melitus 

dikaitkan dengan konsekuensi metabolik defisiensi insulin. Jika 

hiperglikimianya berat dan melebihi ambang ginjal untuk zat ini, maka timbul 

glikosurya. Glikosurya ini akan mengakibatkan diuresis osmotik yang 

meningkatkan pengeluaran urine (poliuria) jika melewati ambang ginjal untuk 

ekskresi glukosa, yaitu kurang lebih 180 mg/dl serta timbulnya rasa haus 
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(polidipsia). Rasa lapar yang semakin besar (polivagia) mungkin akan timbul 

sebagai akibat kehilangan kalori (Price dan wilson. 2012).  

Pasien dengan  diabetes tipe 1 sering memperlihatkan awitan gejala yang 

eksplosif dengan polidipsia, kliuria, turunya berat badan, polivagia, 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 segra.Tetapi insulin biasanya diperlukan untuk 

mengontrol metabolisme dan umumnya penderita peka terhadap insulin. 

Sebaliknya pasien dengan diabetes tipe 2 mungkin sama sekali tidak 

memperlihatkan gejala apa pun, dan diagnosis hanya dibuat berdasarkan 

pemeriksaan darah dilaboratorium dan melakukan tes toleransi glukosa.  

Pada hiperglikemia yang lebih berat pasien tersebut mungkin menderita 

polidipsia, poliuria, lemah dan somnolen.Bisanya mereka tidak mengalami 

ketoasidosis karena pasien ini tidak depisiensi insulin secara absolut namun 

hanya relatif.Sejumlah insulin tetap disekresi dan masih cukup untuk 

menghambat ketoasidosis (Price dan Wilson. 2012). Gejala dan tanda-tanda 

diabetes melitus dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gejala akut dan gejala 

kronik (PERKENI, 2015).  

a. Gejala Akut Penyakit Diabetes Melitus  

Gejala penyakit diabetes melitus berfariasi pada setiap penderita, 

bahkan mungkin tidak menunjukan gejala apa pun sampai saat tertentu. 

Permulaan gejala yang ditunjukan meliputi serba banyak (Poli) yaitu banyak 

makan (Poliphagi), banyak minum (polidipsi), dan banyak kencing 
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(poliuri).keadaan tersebut jika tidak segera diobati maka akan timbul gejala 

banyak minum, banyak kencing, napsu makan mulai berkurang atau berat 

badan turun dengan cepat (turun 5-10 kg dalamwaktu 2-4 Minggu), mudah 

lelah, dan bila tidak lekas diobati, akan timbul mual (PERKENI, 2015).  

b. Gejala Kronik Penyakit Diabetes Melitus   

Gejala kronis yang sering dialami oleh penderita diabetes melitus 

adalah kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa 

tebal dikulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti 

kaca mata, gatal disekitar kemaluan terutama pada wanita, gigi mudah goyah 

dan muda 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).  

 

6. Pemeriksaan Diagnostik 

Menurut Karinda (2013) diagnosis diabetes melitus ditegakan atas dasar 

pemeriksaan kadar glukosa dalam darah. Diagnosis diabetes melitus dapat di 

tegakan dengan tiga cara : 

a. Jika keluhan klasik ditemukan (poliura, polidipsi, polifagi dan penurunan 

berat badan), maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu > 200mg/dL sudah 

cukup untuk menegakan diagnosis diabetes melitus. 

b. Pemeriksaan glukosa plasma puasa >126mgdL dengan adanya keluhan 

klasik. 
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c. Tes toleransi glukosa oral (TTGO) dengan beban 75g glukosa lebih sensitif 

dan spesifik dibanding dengan pemeriksaan glukosa plasma puasa, namun 

pemeriksaan ini memiliki keterbatasan yaitu sulit untuk dilakukan berulang-

ulang dan jarang dilakukan karena membutuhkan persiapan khusus. 

 

7. Penatalaksanaan 

Menurut Wijaya, A.S & Yessie, M.P (2013) pada dasarnya 

penatalaksanaan dari diabetes melitus itu sendiri terdapat 2 tujuan yaitu : 

a. Jangka panjang : mencegah komplikasi 

b. Jangka pendek : menghilangkan keluhan/gejala diabetes melitus. 

Penatalaksanaan Diabetes Melitus : 

a. Diet 

Perhimpunan Diabetes Amerika dan Persatuan Diabetik Amerika 

merekomendasikan 50 - 60% kalori yang berasal dari : 

1) Karbohidrat 60-70% 

2) Protein 12-20% 

3) Lemak 20-30% 

b. Obat Hipoglikemik oral (OHO) 

1) Sulfonilurea : obat golongan sulfonylurea bekerja dengan cara  

a) Menstimulasi penglepasan insulin yang tersimpan 

b) Menurunkan ambang sekresi insulin 

c) Meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. 
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2) Biguanid : menurunkan kadar glukosa darah tapi tidak sampai dibawah 

normal  

a) Inhibitor a glucosidase : menghambat kerja enzim a glukosidase di 

dalam saluran cerna, sehingga menurunkan penyerapan glukosa dan 

menurunkan hiperglikemia pasca prandial. 

b) Insulin sensiting agent : Thoazahdine diones meningkatkan sensitivitas 

insulin sehingga bisa mengatasi masalah resistensi insulin tanpa 

menyebabkan hipoglikemia tetapi obat ini belum beredar di Indonesia. 

c) Insulin : 

Indikasi gangguan : 

(1) Diabetes melitus dengan berat badan menurun dengan cepat 

(2) Ketoasidosis asidosis laktat dengan koma hiperosmolar 

(3) Diabetes melitus yang mengalami stres berat (Infeksi sistemik, 

operasi barat dll) 

(4) Diabetes dengan kehamilan atau diabetes melitus gastasional yang 

tidak terkendali dalam makan. 

(5) Diabetes tidak berhasil dikelola dengan obat hipoglikemik oral 

dengan dosis maksimal (kontradiksi dengan obat tersebut). Insulin 

oral/suntikan dimulai dari dosis rendah, lalu dinaikan perlahan, 

sedikit demi sedikit sesuai dengan hasil pemeriksaan gula darah 

pasien. 
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c. Latihan 

Latihan dengan cara melawan tahanan dapat menambah laju 

metabolisme istirahat, dapat menurunkan berat badan, stres dan 

menyegarkan tubuh. Latihan menghindari kemungkinan trauma pada 

ekstremitas bawah, dan hindari latihan dalam udara yang sangat buruk yang 

sangat panas/dingin, serta pada saat pengendalian metabolisme buruk. 

Gunakan alas kaki yang tepat dan periksa kaki setiap hari sesudah 

melakukan latihan. 

d. Pemantauan 

Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri  

e. Terapi (jika diperlukan) 

f. Pendidikan 

Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasien diabetes melitus 

sangat diperlukan karena penatalaksanaan diabetes melitus memerlukan 

perilaku penanganan yamg khusus seumur hidup. Pasien tidak hanya belajar 

ketrampilan untuk merawat diri sendiri guna menghindari fluktuasi kadar 

glukosa dalam darah yang mendadak, tetapi juga harus memiliki perilaku 

preventif dalam gaya hidup untuk menghindari komplikasi dalam jangka 

panjang (Ernawati, 2013). 
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8. Komplikasi 

DM tipe 2 yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan berbagai 

komplikasi. Menurut Nurarif.AH & Kusuma.H komplikasi diabetes melitus tipe 

2 dapat berupa : 

a. Infeksi 

Infeksi terjadi diakibatkan oleh kuman. Penderita diabetes biasanya 

lebih mudah terkena infeksi dan lebih susah sembuh. Misalnya seperti flu, 

radang paru-paru dan luka dibagian kaki. Kuman-kuman itu akan masuk ke 

dalam tubuh tidak bisa dilawan dan dibunuh oleh pertahanan tubuh. 

Walaupun seharusnya kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh akan 

dilawan dan dibunuh oleh pertahanan tubuh yaitu leukosit atau sel darah 

putih. 

b. Hiperglikemia 

Hiperglikemia ini termasuk salah satu komplikasi diabetes melitus 

yang ditandai dengan kehilangan cairan berat, asidosis ringan, terjadi koma 

dan kejang. Hiperglikemia sering terjadi pada pasien penderita diabetes 

melitus tipe 2. Hiperglikemia merupakan kasus emergency yang harus 

ditangani. Angka kematian akibat komplikasi ini mencapai 25-50% lebih 

tinggi daripada diabetik ketoasidosis. (Damayanti, 2015). 

c. Hipoglikemia 

Hipogilkemia merupakan suatu keadaan berupa gangguan saraf yang 

disebabkan penurunan glukosa darah atau suatu sindrom yang kompleks 

yang berawal dari gangguan metabolisme glukosa, dimana konsentrasi 
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serum glukosa menurun sampai tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan 

metabolik sistem saraf. Pada pasien penderita diabetes melitus tipe 2 akan 

mengalami hipoglikemia pada saat gula darah < 50mg. 

 

9. Asuhan Keperawatan Diabetes Melitus 

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien diabetik hendaknya 

dilakukan secara komperhensif dengan menggunakan proses keperawatan. 

Proses keperawatan adalah suatu metode sistematik untuk mengkaji respon 

manusia terhadap masalah-masalah dan membuat rencana keperawatan yang 

bertujuan untuk mengatasi masalah–masalah tersebut. Masalah-masalah 

kesehatan dapat berhubungan dengan klien keluarga juga orang terdekat atau 

masyarakat. Proses keperawatan mendokumentasikan kontribusi perawat dalam 

mengurangi / mengatasi masalah-masalah kesehatan. Proses keperawatan terdiri 

dari lima tahapan, yaitu : pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

a. Pengkajian 

Pengkajian merupakan langkah utama dan dasar utama dari proses 

keperawatan yang mempunyai dua kegiatan pokok, yaitu : 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang akurat dan sistematis akan membantu 

dalammenentukan status kesehatan dan pola pertahanan penderita, 

mengidentifikasikan, kekuatan dan kebutuhan penderita yang dapt 
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diperoleh melalui anamnese, pemeriksaan fisik, pemerikasaan 

laboratorium serta pemeriksaan penunjang lainnya. 

a) Anamnese 

(1) Identitas penderita 

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, 

pekerjaan,alamat, status perkawinan, suku bangsa, nomor register, 

tanggal masuk rumah sakit dan diagnosa medis. 

 

(2) Keluhan Utama 

Adanya rasa kesemutan pada kaki / tungkai bawah, rasa raba 

yangmenurun, adanya luka yang tidak sembuh – sembuh dan 

berbau, adanya nyeri pada luka. 

(3) Riwayat kesehatan sekarang 

Berisi tentang kapan terjadinya luka, penyebab terjadinya luka 

sertaupaya yang telah dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. 

(4) Riwayat kesehatan dahulu 

Adanya riwayat penyakit DM atau penyakit–penyakit lain yang ada 

kaitannya dengan defisiensi insulin misalnya penyakit 

pankreas.Adanya riwayat penyakit jantung, obesitas, maupun 

arterosklerosis, tindakan medis yang pernah di dapat maupun obat-

obatan yang biasa digunakan oleh penderita. 

(5) Riwayat kesehatan keluarga 
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Dari genogram keluarga biasanya terdapat salah satu anggota 

keluarga yang juga menderita DM atau penyakit keturunan yang 

dapat menyebabkan terjadinya defisiensi insulin misal hipertensi, 

jantung. 

(6) Riwayat psikososial 

Meliputi informasi mengenai prilaku, perasaan dan emosi yang 

dialami penderita sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan 

keluarga terhadap penyakit penderita. 

 

b) Pemeriksaan fisik 

(1) Status kesehatan umum 

Meliputi keadaan penderita, kesadaran, suara bicara, tinggi 

badan,berat badan dan tanda – tanda vital. 

(2) Kepala dan leher 

Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adakah pembesaran pada 

leher, telinga kadang-kadang berdenging, adakah gangguan 

pendengaran, lidah sering terasa tebal, ludah menjadi lebih kental, 

gigi mudah goyah, gusi mudah bengkak dan berdarah, apakah 

penglihatan kabur / ganda, diplopia, lensa mata keruh. 

(3) Sistem integument 

Turgor kulit menurun, adanya luka atau warna kehitaman bekas 

luka, kelembaban dan shu kulit di daerah sekitar ulkus dan 
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gangren,kemerahan pada kulit sekitar luka, tekstur rambut dan 

kuku. 

(4) Sistem pernafasan 

Adakah sesak nafas, batuk, sputum, nyeri dada.Pada penderita 

Diabetes mellitus mudah terjadi infeksi. 

(5) Sistem kardiovaskuler 

Perfusi jaringan menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, 

takikardi / bradikardi, hipertensi / hipotensi, aritmia, kardiomegalis. 

 

 

(6) Sistem gastrointestinal 

Terdapat polifagi, polidipsi, mual, muntah, diare, konstipasi, 

dehidrase, perubahan berat badan, peningkatan lingkar abdomen, 

obesitas. 

(7) Sistem urinary 

Poliuri, retensio urine, inkontinensia urine, rasa panas atau sakit 

saat berkemih. 

(8) Sistem musculoskeletal 

Penyebaran lemak, penyebaran masa otot, perubahn tinggi badan, 

cepat lelah, lemah dan nyeri, adanya gangren di ekstrimitas. 

(9) Sistem neurologis 

Terjadi penurunan sensoris, parasthesia, anastesia, letargi, 

mengantuk, reflek lambat, kacau mental, disorientasi. 



 

45 
 

b. Asuhan Keluarga Dengan Diabetes Melitus 

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon individu, 

keluarga atau komunitas terhadap proses kehidupan/ masalah kesehatan. Aktual 

atau potensial dan kemungkinan dan membutuhkan tindakan keperawatan 

untuk memecahkan masalah tersebut. Diagnosa keperawatan adalah proses 

menganalisis data subjektif dan objektif yang telah diperoleh pada tahap 

pengkajian untuk menegakan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan 

melibatkan proses berpikir kompleks tentang data yang dikumpulkan dari klien, 

keluarga, rekam medik, dan pemberi pelayanan kesehatan yang lain. Diagnosa 

keperawatan yang ditegakkan pada berdasarkan (Standar diagnosis keperawatan 

indonesia (SDKI). Masalah keperawatan utama pada kasus diabetes melitus 

adalah: 

a. Penurunan koping keluarga 

b. Defisit pengetahuan 

c. Perencanaan Keperawatan 

Perencanaan (planning) merupakan suatu petunjuk tertulis yang 

menggambarkan secara tepat rencana tindakan keperawatan yang dilakukan 

terhadap klien sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosis keperawatan. 

Tahap perencanaan ini juga memberikan kesempatan kepada perawat, klien, 

keluarga klien dan orang terdekat klien untuk merumuskan rencana tindakan 

keperawatan guna mengatasi masalah yang dialami oleh klien. Perencanaan 

keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia (SLKI) :  
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1) Status koping keluarga Dengan kriteria hasil : 

a) Kepuasan terhadap perilaku bantuan anggota keluarga lain 

b) Keterpaparan informasi 

c) Perasaan diabaikan 

d) Kekhawatiran tentang anggota keluarga 

e) Perilaku mengabaikan anggota keluarga 

f) Kemampuan memenuhi kebutuhan anggota keluarga 

g) Komitmen pada perawatan/pengobatan 

h) Komunikasi antara anggota keluarga 

i) Perasaan tertekan(depresi) 

j) Perilaku menyerang(agensi) 

k) Perilaku menghasut 

l) Gejala psikosomatis 

m) Perilaku menolak perawatan 

n) Perilaku bermusuhan 

o) Perilaku individualistic 

p) Ketergantungan pada anggota keluarga lain 

q) Perilaku overprotektif 

r) Toleransi 

s) Perilaku bertujuan 

t) Perilaku sehat 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) : Perlibatan 

keluarga 
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Observasi 

1) Identifikasi kesiapan keluarga untuk terlibat dalam perawatan 

Terapeutik 

2) Ciptakan hubungan terapeutik pasien dan keluarga dalam perawatan 

3) Diskusikan cara perawatan dirumah (mis. Kelompok, perawatan dirumah, 

atau rumah singgah) 

4) Motivasi keluarga mengembangkan aspek positif rencana perawatan 

5) Fasilitasi keluarga membuat keputusan perawatan 

Edukasi 

6) Jelaskan kondisi pasien kepada keluarga 

7) Informasikan tingkat ketergantungan pasien kepada keluarga 

8) Informasikan harapan pasien kepada keluarga 

9) Anjurkan keluarga bersikap asertif dalam perawatan 

10) Anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan 

2) Defisit pengetahuan Dengan kriteria hasil : 

a) Verbalisasi kemauan memenuhi program perawatan atau pengobatan 

b) Verbalisasi mengikuti anjuran 

c) Risiko komplikasi penyakit/masalah kesehatan 

d) Perilaku mengikuti program perawatan/pengobatan 

e) Perilaku menjalankan anjuran 

f) Tanda gejala penyakit 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) : Edukasi proses 

penyakit 
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Observasi 

1) Identifikasi kesiapan keluarga menerima informasi 

Terapeutik 

2) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 

3) Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 

4) Berikan kesempatan untuk bertanya 

Edukasi 

5) Jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit 

6) Jelaskan proses patofisiologi penyakit 

7) Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit 

8) Jelaskan kemungkinan terjadinya komplikasi 

9) Ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang dirasakan 

d. Implementasi  

Implementasi merupakan tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana 

asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu 

klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

e. Evalusi  

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati 

dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

A. Pengkajian  

1. Data Umum 

a. Nama KK : Tn. A 

b. Umur  : 60 Tahun 

c. Pekerjaan KK : Pensiunan 

d. Pendidikan KK : SMA 

e. Agama : Islam 

f. Alamat : Kolaka 

g. Tanggal pengkajian : 1 Maret 2020 

h. Komposisi anggota keluarga : 

Tabel 3.1 Komposisi Anggota Keluarga 

No.  Nama JK Umur Pendidikan  Status Imunisasi   Penyakit/Keluhan 

     BCG DPT POLIO Hepatitis Campak Diabetes mellitus 

1. Ny. A P 57 SD             

2. Ny. L P 30 S1           -  

 

1) Keluhan utama keluarga: 

Pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita dengan Ny. A 

mengeluh mengatakan kepalanya sering pusing dan sering kesemutan 

pada bagian kaki.  

2) Riwayat keluhan : klien mengatakan merasakan pusing dan kesemutan 

sejak 3 bulan yang lalu 



 

50 
 

3) Keluhan yang menyertai : Klien mengatakan untuk mandi, dan kekamar 

mandi ia di bantu oleh anaknya karena merasa lemas  

4) Hasil pemeriksaan : Klien nampak lemas, tampak meringis dan 

memegangi daerah ekstremitas yang kesemutan. 

i.Genoram  

 

 

  

 

Gambar 3.1 Genogram 

Keterangan :  

 : Laki-laki 

 : Perempuan 

 : Meninggal 

: Garis keturunan 

: Tinggal serumah 

 : Anggota keluarga sakit (Ny.A) 

j. Tipe keluarga 

Tipe keluarga Tn. A merupakan keluarga inti (nucear family) yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah. 

k. Suku bangsa 

Keluarga Tn. A berasal dari Tolaki, dan bahasa yang di gunakan sehari – 

hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa tolaki. 

? ? 

? 5

7 
? 
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l. Agama 

Seluruh keluarga Tn. A beragama Islam, dan menjalani ibadah sesuai dengan 

agama yang di anut. 

m. Status sosial ekonomi 

Tn. A bekerja sebagai Pensiunan PNS, Ny.T bekerja sebagai ibu rumah 

tangga dan An. L bekerja sebagai wiraswasta Penghasilan keluarga dalam 

sebulan ± 3.500.000. 

n. Aktivitas rekreasi keluarga 

Keluarga Tn. A hanya sekali setahun untuk pergi rekreasi, dan keluarga 

mendapatkan sarana hiburan dari menonton TV. 

2. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga 

a. Tahap perkembangan keluarga 

Saat ini keluarga Tn. A dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak 

usia dewasa. 

b. Tugas perkembangan keluarga 

1) Tugas perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi: 

Mendorong anak mereka yang sedang berkembang untuk lebih mandiri 

serta menciptakan lingkungan yang sehat. 

2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi : 

Semua tugas perkembangan keluarga sudah terpenuhi. 
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c. Riwayat keluarga inti 

Ny. A sekarang dalam proses menjalani pengobatan penyakit Diabetes 

Melitus, keluarga tidak tau pengobatan yang paling efektif untuk Diabetes 

melitus, Tn. A berusian 60 tahun keatas sering sakit pinggang. 

d. Riwayat keluarga sebelumya 

Tn. A mengatakan hanya Ny. A yang menderita penyakit Diabetes melitus, 

keluarga sebelumnya baik dari pihak suami maupun istri belum pernah ada 

yang mengalami keluhan/masalah kesehatan yang sama seperti Ny. A. 

3. Lingkungan 

a. Karakteristik rumah 

Jenis rumah yaitu rumah papan, status kepemilikin rumah adalah milik 

pribadi Tn. T, luas rumah 11 x 15, dengan jumlah kamar tidur 3, dapur, 

ruang tamu dan ruang keluarga dan kamar mandi. Rumah memiliki 4 

jendela, kebersihan rumah cukup baik, tidak ada saluran limbah, limbah 

rumah tangga di buang di belakang rumah, menggunakan sumur bor, lantai 

rumah menggunakan lantai semen dan jamban cemplung, sampah dibuang di 

belakang rumah. 
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b. Dena Rumah 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Denah rumah 

c. Karakteristik tetangga dan komunitas RT/RW 

Tidak ada karakteristik khusus tetangga atau komunitas, hubungan 

bertetangga dan komunitas berjalan rukun, tidak ada aturan khusus yang 

mengikat individu dalam bermasyarakat selama tidak menimbulkan 

keresahan bagi masyarakat lainnya. 

d. Mobilitas geografis keluarga 

Keluarga Tn. A merupakan penduduk asli kabupaten kolaka dan tidak 

pernah pindah rumah. 

e. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Tidak ada perkumpulan yang diikuti keluarga, interaksi keluarga dengan 

masyarakat terjalin baik, interaksi antar warga banyak dilakukan pada saat 

selesai sholat bersama di masjid. 

 

 

 

 
Kamar 3 

Kamar 2 

Kamar 1 
Ruang 

Tamu 

Ruang 

Keluarga 

  Dapur 

WC 
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f. Sistem pendukung keluarga 

Jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan musyawarah. 

Keluarga memanfaatkan layanan kesehatan BPJS yang tersedia yaitu di 

Puskesmas Kolaka. 

4. Struktur Keluarga 

a. Pola komunikasi keluarga 

Keluarga Tn. A selalu berkomunikasi dengan baik dan selalu berkomunikasi 

dengan keluarga yang lainnya, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah 

bahasa daerah tolaki dan bahasa indonesia. Komunikasi dilakukan dengan 

cara terbuka, jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan 

musyawarah dengan penentu keputusan Tn. A. 

b. Struktur kekuatan keluarga 

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah 

seluruh anggota keluarga. Tn. A selaku kepala keluarga memiliki kekuatan 

untuk mengendalikan dan mempengaruhi anggota keluarga untuk merubah 

prilaku. 

c. Struktur peran 

Peran formal : 

Tn. A berperan sebagai kepala keluarga dan keuangan keluarga 

bermodalkan gaji pensiunan. 

Ny. A berperan sebagai istri yang mengurus rumah tangga. 

An. L berperan sebagai anak dan mencari nafkah bekerja sebagai 

wiraswasta 
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d. Nilai dan norma 

Di dalam keluarga Tn. A selalu mengajarkan kesopanan pada anak – anak, 

terutama nilai kesopanan terhadap orang tua. Ny. A mengajarkan nilai 

kejujuran sejak kecil pada anak anak. tidak ada nilai dan norma khusus yang 

mengikat anggota keluarga, untuk masalah kesehatan keluarga juga tidak 

memiliki praktik yang harus dilakukan. Sistem nilai yang dianut 

dipengaruhi oleh adat dan agama. 

5. Fungsi Keluarga 

a. Fungsi afektif 

Keluarga Tn. A dengan istri, beserta anaknya terjalin dengan baik, angota 

keluarga saling menghormati, memperhatikan, menyayangi dan 

menyemangati. 

b. Fungsi sosialisasi 

Interaksi dalam keluarga terjalin dengan akrab dan disiplin, saling mengenal 

dengan masyarakat lainnya. 

c. Fungsi reproduksi 

Tn. A memiliki 1 anak tinggal bersama, Ny. A mempunyai 1 anak 

perempuan. 

d. Fungsi ekonomi 

Ny. A mengatakan penghasilan suami sebagai pensiunan cukup untuk 

kehidupan sehari – hari. Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang 

ada, keluarga menggunakan kartu BPJS untuk berobat di Puskesmas / 

Rumah Sakit. 
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e. Fungsi perawatan kesehatan keluarga 

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah 

a) Keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit Diabetes 

melitus. 

b) Ny. A mengatakan masih sering pusing 

c) Ny. A mengatakan kesemutan sejak 3 bulan yang lalu. 

Hasil pengkajian : 

Ny. T dan keluarga tampak bingung dan tidak mengerti ketika ditanya 

mengenai penyakit Diabetes Melitus. 

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan yang 

tepat : Keluarga sudah mampu mengambil keputusan yang tepat. 

keluarga mengantarkan Ny. A ke Puskesmas Kolaka untuk di periksa 

kesehatannya. 

3) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit :  

Keluarga mengatakan tidak tahu cara merawat anggota keluarga yang 

sakit dengan Diabetes melitus. 

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan :  

Keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan yang baik untuk 

perawatan Diabetes melitus. 

5) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan : 

Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yaitu 

Puskesmas Kolaka. 
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6. Stres Dan Koping Keluarga 

a. Stresor jangka pendek dan jangka panjang 

1) Jangka pendek (<6bulan) 

Keluarga mengatakan sementara tidak mempunyai masalah berat, hanya 

saja Ny. A mengalami keluhan pusing dan keram pada ekstremitasnya. 

2) Jangka panjang (>6bulan) 

Keluarga mengatakan stressor jangka panjang yaitu memikirkan masalah 

biaya untuk hidup dan tetap menyekolahkan anak - anaknya setingi 

mungkin serta meningkatkan taraf hidup keluarganya. 

b. Respon keluarga terhadap stresor dan mekanisme koping yang digunakan 

1) Respon keluarga terhadap stresor 

Keluarga menganggap masalah kesehatan yang dialami Ny. A harus 

mendapatkan penanganan segera agar tidak terjadi kondisi lebih buruk 

lagi. 

2) Strategi koping yang digunakan 

Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk mengatasi 

keluhan Ny. A. 

3) Strategi adaptasi disfungsional 

Keluarga Tn. A tidak pernah melakukan perilaku kasar atau kejam 

terhadap anggota keluarganya dan tidak pernah melakukan ancaman 

dalam menjelaskan masalah. 
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7. Harapan Keluarga 

Keluarga berharap terhadap petugas kesehatan agar memberikan pengobatan 

untuk kesembuhan kepada Ny. A. 

8. Pemeriksaan Fisik 

Tabel 3.2 Pemeriksaan Fisik Keluarga 

Data Tn. A Ny. A Ny. L 

TTV TD : 120/90 mmHg 

N   : 76 x/m  

RR : 20 x/m  

SB : 36.5
o
C 

TD : 110/70 mmHg 

N : 88x/menit 

R : 22x/menit 

S : 36.6
o
C 

TD : 120/90 mmHg 

N   : 76 x/m  

RR : 18 x/m  

SB : 36.6
o
C 

Kepala Bentuk simetris, bersih, 

rambut warna putih 

beruban.  

Bentuk simetris, bersih, 

rambut warna hitam. 

Bentuk simetris, bersih, 

rambut warna hitam 

panjang. 

Leher Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah Bening dan 

vena jugularis 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah Bening 

dan vena jugularis 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah 

Bening dan vena jugularis 

Aksila Tidak ada lesi dan 

pembengkakan pada 

Axial 

Tidak ada lesi dan 

pembengkakan pada 

Axial 

Tidak ada lesi dan 

pembengkakan pada 

Axial 

Dada Dada tampak simetris, 

tidak terdengar suara 

nafas tambahan, tidak 

lesi dan 

pembengkakkan atau 

berupa benjolan, tidak 

ada retraksi dinding 

dada 

Dada tampak simetris, 

tidak terdengar suara 

nafas tambahan, tidak 

lesi dan 

pembengkkakan atau 

Berupa benjolan, tidak 

ada Retraksi Dinding 

Dada 

 

Dada tampak simetris, 

tidak terdengar suara 

nafas tambahan, tidak 

lesi dan 

pembengkkakan atau 

Berupa benjolan, tidak 

ada Retraksi Dinding 

Dada 

Abdomen Tidak ada asietes, tidak 

ada nyeri nyeri tekan 

dan nyeri lepas disetiap 

kuadran 

Tidak ada asietes, 

tidak ada nyeri tekan 

dan nyeri lepas 

disetiap kuadran 

Tidak ada asietes, tidak 

ada nyeri tekan dan nyeri 

lepas disetiap kuadran 
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Ekstremitas 

Atas 

Simetris kiri dan kanan, 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Simetris kiri dan 

kanan, Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Simetris kiri dan kanan, 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Ekstremitas 

Bawah 

Simetris kiri dan kanan, 

Tidak oedema, varises 

tidak ada, turgor kulit 

baik 

Simetris kiri dan 

kanan, Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik 

Simetris kiri dan kanan, 

Tidak oedema, varises 

tidak ada, turgor kulit 

baik 

 

B. DATA FOKUS 

Kepala Keluarga  : Tn. A   

Anggota Keluarga Sakit : Ny. A 

Tabel 3.3 Data Fokus Hasil Pengkajian Keperawatan Keluarga 

Data Subjektif Data Objektif 

1. Klien dan keluarga mengatan tidak 

mengetahui tentang penyakit diabetes 

mellitus 

2. Klien dan keluarga tidak mengetahui 

tentang proses penyakit diabetes 

mellitus 

3. Keluarga mengatakan tidak tau cara 

merawat anggota keluarga yang sakit 

1. Bantuan yang di lakukan 

orang terdekat 

menunjukkan hasil yang 

tidak memuaskan 

2. Ny. A dan keluarga 

tampak bingung dan tidak 

mengerti ketika ditanya 

mengenai penyakit 

Diabetes melitus. 

 

 

C. Analisa Data 

Tabel 3.4 Analisa Data Diagnosa Keperawatan Keluarga 

No. Data Etiologi Masalah 

1 DS : 

- Keluarga mengatakan kurang 

terpapar informasi tentang 

upaya merawat keluarga yang 

sakit diabetes 59ellitus 

DO :  
- Bantuan yang di lakukan orang 

terdekat menunjukkan hasil 

yang tidak memuaskan 

Keluarga mendapat 

masalah kesehatan kronis 

 

 

Kurangnya dukungan 

timbal balik 

 

 

Muncul masalah penurunan 

koping keluarga 

Penurunan 

koping 

keluarga 

berhubungan 

dengan 

kurang 

pengetahuan 
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2 DS : 

- Klien dan keluarga mengatan 

tidak mengetahui tentang 

penyakit diabetes mellitus 

- Klien dan keluarga tidak 

mengetahui tentang proses 

penyakit diabetes mellitus  

DO : 

- Ny. A dan keluarga tampak 

bingung dan tidakmengerti 

ketika ditanya mengenai 

penyakit Diabetes melitus. 

Status Kesehatan Menurun 

 

 

Kurang Terpajan Informasi 

Terkait Penyakit 

 

 

Kurang Pengetahuan 

Defisit 

Pengetahuan 

3. Ds : - 

Do : - 

Diabetes Melitus 

 

 

Terjadi hiperglikemia 

 

 

Mengahambat sirkulasi 

kardiovaskuler ke seluruh 

jaringan periver 

 

 

Timbul keluhan pusing dan 

kesemutan pada daerah 

ekstremitas 

 

 

Risiko jatuh 

Risiko Jatuh 
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D. Intervensi Keperawatan 

Tabel 3.5 Intervensi Keperawatan 

No. Diagnosa Keperawatan RENCANA KEPERAWATAN  

TUJUAN INTERVENSI Rasional 

1. Penurunan koping keluarga 

berhubungan dengan kurang 

pengetahuan Ditandai dengan 

: 

DS : 

- Keluarga mengatakan 

kurang terpapar informasi 

tentang upaya merawat 

keluarga yang sakit 

diabetes melitus 

DO :  
- Bantuan yang di lakukan 

orang terdekat 

menunjukkan hasil 

yang tidak memuaskan 

Status Koping Keluarga 

Setelah dilakukan tindakan asuhan 

keperawatan selama 1x 24 jam 

masalah penurunan koping keluarga 

dapat teratasi dengan kriteria hasil : 

- Kemampuan memenuhi anggota 

keluarga 

- Komitmen pada 

perawatan/pengobatan 

Perlibatan Keluarga 

Terapeutik 

- Fasilitasi keluarga membuat 

keputusan perawatan 

Edukasi  

- Informasikan tingkat 

ketergantungan pasien kepada 

keluarga 

- Anjurkan keluarga bersikap 

asertif dalam perawatan 

- Anjurkan keluarga terlibat 

dalam perawatan 

- Untuk memberikan 

keluarga kesempatan 

bertukar pemikiran satu 

sama lain 

- Sebagai acuan keluarga 

dalam menentukan 

keputusan perawatan 

- Bertujuan agar setiap 

anggota keluarga saling 

terbuka satu sama lain 

- Bertujuan untuk 

mempererat hubungan 

anggota keluarga dan 

meningkatkan kemampuan 

keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang sakit 

2. Defisit Pengetahuan 

berhubungan dengan kurang 

terpajan informasi 

Ditandai dengan : 

DS : 

- Klien dan keluarga 

mengatan tidak 

mengetahui tentang 

Tingkat Kepatuhan 

Setelah dilakukan tindakan asuhan 

keperawatan selama 1 x 24 jam 

masalah defisit pengetahuan dapat 

teratasi dengan kriteria hasil : 

- Verbalisasi kemauan memenuhi 

program perawatan atau 

pengobatan 

Edukasi Proses Penyakit 

Observasi  

- Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima 

informasi 

Terapeutik 

- Sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan 

- Pengkajian tersebut menjadi 

penentu keefektifan edukasi 

yang di berikan 

- Bertujuan untuk 

memberikan informasi 

terkait penyakit yang 

sedang di derita 

- Bertujuan untuk 
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penyakit diabetes mellitus 

- Klien dan keluarga tidak 

mengetahui tentang proses 

penyakit diabetes mellitus 

DO : 

- Ny. A dan keluarga 

tampak bingung dan 

tidakmengerti ketika 

ditanya mengenai penyakit 

Diabetes melitus. 

- Perilaku mengikuti program 

perawatan atau pengobatan 

 

 

- Berikan kesempatan untuk 

bertanya 

Edukasi  

- Jelaskan penyebab dan faktor 

resiko penyakit diabetes melitus 

- Ajarkan cara meredakan atau 

mengatasi gejala yang di 

rasakan 

 

memastikan tidak ada 

materi yang tidak di pahami 

oleh klien 

- Sebagai landasan klien 

dalam melakukan 

pencegahan terhadap 

penyakit 

- Sebagai bentuk tindakan 

kemandirian dalam 

merawat anggota keluarga 

yang sakit 

3. Risiko Jatuh berhubungan 

dengan proses penyakit 

Ditandai dengan : 

DS : - 

DO : - 

Kontrol Risiko 

Setelah dilakukan tindakan asuhan 

keperawatan selama 1 x 24 jam 

masalah defisit pengetahuan dapat 

teratasi dengan kriteria hasil : 

- Penggunaan system pendukung 

- Kemampuan menghindari faktor 

risiko 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 

- Identifikasi faktor risiko jatuh 

Terapeutik 

- Atur tempat tidur pada posisi 

terendah 

Edukasi 

- Anjurkan menggunakan alas 

kaki yang tidak licin 

 

- Bertujuan untuk 

mengetahui penyebab atau 

faktor meningkatnya risiko 

jatuh 

- Meminimalisir risiko jatuh 
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E. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan   

Tabel 3.6 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan 

Hari Pertama 

No. Diagnosa Keperawatan Hari / 

Tanggal 
Jam Implementasi Evaluasi 

1.  Penurunan koping keluarga 

berhubungan dengan kurang 

pengetahuan Ditandai dengan : 

DS : 

- Keluarga mengatakan kurang 

terpapar informasi tentang 

upaya merawat keluarga 

yang sakit diabetes melitus 

DO :  
- Bantuan yang di lakukan 

orang terdekat 

menunjukkan hasil yang 

tidak memuaskan 

1 meret 

2020 

09.00 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.30 

 

 

 

10.00 

- Memfasilitasi keluarga membuat keputusan 

perawatan 

Hasil : 

Perawatan dirumah dilakukan oleh keluarga dengan 

arahan perawat 

- Menginformasikan tingkat ketergantungan pasien 

kepada keluarga 

Hasil : 

Keluarga diedukasi bahwa pasien sangar 

membutuhkan dukungan keluarga saat ini  

- Menganjurkan keluarga bersikap asertif dalam 

perawatan 

Hasil : 

Keluarga saling terbuka satu sama lain 

- Menganjurkan keluarga terlibat dalam perawatan 

Hasil : 

Keluarga terlibat dalam perawatan 

S : -  

O : - keluarga terlibat dalam 

proses perawatan 

anggota keluarga yang 

sakit 

- Keluarga memberikan 

dukungan penuh 

- Keluarga bersikap 

asertif dan kooperatif 

A : Masalah penurunan 

kooping keluarga teratasi 

P : Intervensi dihentikan 

2.  Defisit Pengetahuan 

berhubungan dengan kurang 

terpajan informasi 

Ditandai dengan : 

DS : 

- Keluarga Ny. T mengatakan 

tidak mengetahui tentang 

1 Maret 

2020 

10.15 

 

 

 

10.30 

 

 

- Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi 

Hasil : 

Klien dan keluarga bersedia untuk di berikan edukasi 

- Menyediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan 

Hasil : 

S : Klien dan keluarga 

mengatakan sudah 

mengetahui tentang 

penyakit diabetes melitus 

O : - Klien dan keluarga 

tidak lagi bingung 

tentang penyakit 
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penyakit hipertensi. 

- Keluarga mengatakan tidak 

tahu cara merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan 

hipertensi 

DO : 

- Ny. T dan keluarga tampak 

bingung dan tidak mengerti 

tentang penyakitnya 

 

 

11.00 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

12.00 

Pemberian penyuluhan terkait penyakit diabetes 

melitus dengan leaflet 

- Memberikan kesempatan untuk bertanya 

Hasil : 

Klien dan keluarga telah mengerti dan tidak lagi 

bertanya. 

- Menjelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit 

(Diabetes melitus) 

Hasil : 

Klien dan keluarga mengerti penyebab dan faktor 

resiko penyakit (Diabetes melitus). 

- Mengajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala 

yang di rasakaan 

Hasil : 

Klien sudah mengerti dan memahami tentang 

penanganan dan pencegahan diabetes mellitus. 

diabetes melitus 

-  Klien dan Keluarga 

menjawab dengan 

benar 5 pertanyaan post 

tes 

A : Masalah defisit 

pengetahuan teratasi 

P : Intervensi di lanjut 

dengan : 

Lakukan evaluasi di akhir 

penyuluhan 

3.  Risiko Jatuh berhubungan 

dengan proses penyakit 

Ditandai dengan : 

DS : - 

DO : - 

1 Maret 

2020 

12. 10 

 

12.20 

 

 

12.30 

 

 

- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh 

Hasil : 

Pusing, lemas, dan kaki kesemutan 

- Mengatur tempat tidur pada posisi terendah 

Hasil : 

Tempat tidur klien diatur pada posisi yang terendah 

- Menganjurkan menggunakan alas kaki yang tidak 

licin 

Hasil : 

Klien mengerti dan menggunakan alas kaki yang 

tidak licin 

S :  

O : - 

A : Masalah risiko jatuh 

teratasi 

P : Intervensi dilanjut 

dengan : 

Pemberian edukasi 

terhadap keluarga agar 

memberikan pengawasan 

dan bantuan dalam 

ambulasi pada klien 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pengkajian 

Pengkajian Keluarga merupakan suatu tahapan dimana perawat dimana 

suatu perawat mengambil informasi dari keluarga dengan pendekatan 

sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisa, sehingga dapat di 

ketahui kebutuhan keluarga yang di binanya. Metode dalam pengkajian bisa 

melalui wawancara, observasi vasilitas dan keadaan rumah, pemeriksaan fisik 

dari anggota keluarga dan measurement dari data sekunder (hasil lab, 

papsmear, dll). (Susanto, 2012). 

Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas penulis melakukan pengkajian 

keluarga pada Tn. A khususnya pada Ny. A dengan diabetes melitus 

menggunakan format pengkajian keperawatan Keluarga, metode wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik untuk menambah data yang diperlukan. Saat 

dilakukan pengkajian pada tanggal 1 Maret 2020 Ny. A mengatakan kepalanya 

sering pusing dan sering kesemutan pada bagian kaki, saat dilakukan 

pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88x/m, suhu 36,6
o
C, 

Pernapasan 22x/m, GDS 260 mg/dl, serta klien nampak Klien tampak lemas 

dan nampak tidak bersemangat. Nampak lemas. Sering merasa lapar, sering 

merasa haus, pandangan kabur, sering buang air kecil, keluhan yang 

disampaikan tersebut sesuai dengan tanda dan gejala Diabetes Melitus menurut 

(Irianto, 2015).  

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang di tandai dengan kadar 

glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau 

menggunakan insulin secara adekuat. Pada pengkajian keperawatan keluarga 
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didapatkan data klien dan keluarga tidak mengetahui tentang penyakit diabetes 

mellitus, tidak mengetahui tentang proses penyakit diabetes mellitus, dan 

Keluarga mengatakan tidak tau cara merawat anggota keluarga yang sakit, dan 

secara objektif Ny. A dan keluarga tampak bingung dan tidak mengerti ketika 

ditanya mengenai penyakit Diabetes melitus. 

 

B. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan analisa data pada Ny. A maka dirumuskan diagnosa 

keperawatan sebagai berikut : 

1. Penurunan koping keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan 

Diagnosa keperawatan ini diangkat oleh penulis sebab berdasarkan 

hasil pengkajian diperoleh data secara subjektif Keluarga mengatakan 

kurang terpapar informasi tentang upaya merawat keluarga yang sakit 

diabetes mellitus. 

Berdasarkan data tersebut maka penulis mengangkat masalah 

keperawatan Penurunan koping keluarga sebab berdasarkan teori SDKI 

(2017), menyatakan bahwa batasan karakteristik untuk mengangkat masalah 

keperawatan penurunan koping keluarga yaitu terdapat salah satu tanda atau 

data seperti ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit. 

2. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpajan informasi 

Diagnosa keperawatan ini diangkat oleh penulis sebab berdasarkan 

hasil pengkajian diperoleh data secara subjektif keluarga Ny. A mengatakan 

tidak mengetahui tentang penyakit diabetes secara objektif klien dan 

keluarga tampak bingung tentang penyakit diabetes melitus. 
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Berdasarkan data tersebut maka penulis mengangkat masalah 

keperawatan Defisit pengetahuan sebab berdasarkan teori SDKI (2017), 

menyatakan bahwa batasan karakteristik untuk mengangkat masalah 

keperawatan Defisit pengetahuan yaitu terdapat salah satu tanda atau data 

seperti apabila terdapat salah satu tanda atau data seperti keluarga tidak 

mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus. 

3. Risiko Jatuh 

Diagnosa keperawatan ini diangkat oleh penulis sebab berdasarkan   

hasil pengkajian diperoleh data secara subjektif Klien mengatakan 

merasakan pusing, lemah dan kaki kesemutan, berdasarkan data tersebut 

penulis menganggap perlu ditegakkan diagnosa risiko jatuh yang bertujuan 

untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya cedera terhadap klien 

dikarenakan proses penyakit. 

C. Intervensi Keperawatan 

Rencana keperawatan keluarga adalah sek umpula n tindakan 

keperawatan yang ditentukan oleh perawat untuk dilaksanakan dalam 

memecahkan masalah kesehatan dan keperawatan yang telah di identifikasikan 

(Nasrul Effendi, 2008). 

1. Penurunan koping keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan 

Intervensi dilapangan pada diagnosa Penurunan koping keluarga 

berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap Diabetes Melitus 

dilakukan 1 x 24 jam dimana tindakan yang di lakukan yaitu Fasilitasi 

keluarga membuat keputusan perawatan, Informasikan tingkat 

ketergantungan pasien kepada keluarga, Anjurkan keluarga bersikap asertif 
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dalam perawatan, Anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan. Intervensi 

yang disebutkan dalam teori sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di 

studi lapangan sehingga intervensi dapat digunakan untuk diagnosa tersebut. 

2. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpajan informasi 

Intervensi dilapangan pada diagnosa Defisit pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpajan informasi terhadap Diabetes Melitus dilakukan 1 x 

24 jam dimana tindakan yang di lakukan yaitu Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi, Sediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan, Berikan kesempatan untuk bertanya, Jelaskan penyebab dan 

faktor resiko penyakit diabetes mellitus, Ajarkan cara meredakan atau 

mengatasi gejala yang di rasakan. Intervensi yang disebutkan dalam teori 

sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di studi lapangan sehingga 

intervensi dapat digunakan untuk diagnosa tersebut. 

3. Risiko Jatuh berhubungan dengan proses penyakit 

Intervensi dilapangan pada diagnosa Risiko Jatuh berhubungan 

dengan proses penyakit terhadap Diabetes Melitus dilakukan 1 x 24 jam 

dimana tindakan yang di lakukan yaitu Mengidentifikasi faktor risiko jatuh, 

Mengatur tempat tidur pada posisi terendah, Tempat tidur klien diatur pada 

posisi yang terendah, Menganjurkan menggunakan alas kaki yang tidak 

licin. Intervensi yang disebutkan dalam teori sudah sesuai dengan kondisi 

yang terjadi di studi lapangan sehingga intervensi dapat digunakan untuk 

diagnosa tersebut. 

D. Implementasi 

1. Penurunan koping keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan 
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Implementasi dilapangan pada diagnosa penurunan koping keluarga 

berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap Diabetes Melitus yaitu 

Fasilitasi keluarga membuat keputusan perawatan, Informasikan tingkat 

ketergantungan pasien kepada keluarga, Anjurkan keluarga bersikap asertif 

dalam perawatan, Anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan. 

Implementasi hari pertama yang didapat pada Ny. A tanggal 1 Maret 

2020 adalah Memfasilitasi keluarga membuat keputusan perawatan dengan 

hasil Perawatan dirumah dilakukan oleh keluarga dengan arahan perawat, 

Menginformasikan tingkat ketergantungan pasien kepada keluarga dengan 

hasil Keluarga diedukasi bahwa pasien sangar membutuhkan dukungan 

keluarga saat ini, Menganjurkan keluarga bersikap asertif dalam perawatan 

dengan hasil Keluarga saling terbuka satu sama lain, Menganjurkan 

keluarga terlibat dalam perawatan dengan hasil Keluarga terlibat dalam 

perawatan. 

Berdasarkan implementasi yang ada dilapangan dan teori terdapat 

kesenjangan karena implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan 

intervensi. Implementasi sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. 

2. Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpajan informasi 

Implementasi hari pertama yang didapat pada Ny. A tanggal 1 Maret 

2020 adalah Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi dengan hasil Klien dan keluarga bersedia untuk di berikan 

edukasi, Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan dengan hasil 

Pemberian penyuluhan terkait penyakit diabetes melitus dengan leaflet, 

Memberikan kesempatan untuk bertanya dengan hasil Klien dan keluarga 
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telah mengerti dan tidak lagi bertanya, Menjelaskan penyebab dan faktor 

resiko penyakit (Diabetes melitus) dengan Klien dan keluarga mengerti 

penyebab dan faktor resiko penyakit (Diabetes melitus), Mengajarkan cara 

meredakan atau mengatasi gejala yang di rasakaan hasil Klien sudah 

mengerti dan memahami tentang penanganan dan pencegahan diabetes 

mellitus. 

3. Risiko Jatuh berhubungan dengan proses penyakit 

Implementasi hari pertama yang didapat pada Ny. A tanggal 1 Maret 

2020 adalah Mengidentifikasi faktor risiko jatuh dengah hasil Pusing, lemas, 

dan kaki kesemutan, Mengatur tempat tidur pada posisi terendah dengan 

hasil Tempat tidur klien diatur pada posisi yang terendah,Menganjurkan 

menggunakan alas kaki yang tidak licin dengan hasil Klien mengerti dan 

menggunakan alas kaki yang tidak licin. 

E. Evaluasi 

Tujuan dan kriteria hasil asuhan keperawatan pada masalah diagnosa 

semuanya teratasi. 

1. Penurunan koping keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan 

Pada diagnosa penurunan koping keluarga berhubungan berhubungan 

dengan kurang pengetahuan dengan Diabetes Melitus ini teratasi, dimana 

Keluarga terlibat dalam proses perawatan anggota keluarga yang sakit, 

Keluarga memberikan dukungan penuh, Keluarga bersikap asertif dan 

kooperatif dapat teratasi setelah diberikan asuhan keperawatan keluarga. 

2. Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpajan informasi 
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Pada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang 

terpajan informasi berhubungan dengan Diabetes melitus ini teratasi, 

dimana Ny. A dan keluarga mengatakan sudah mengetahui tentang penyakit 

diabetes mellitus masalah dapat teratasi setelah klien dan keluarga di 

berikan edukasi. 

3. Risiko Jatuh berhubungan dengan proses penyakit 

Pada diagnosa risiko jatuh berhubungan dengan proses penyakit 

berhubungan dengan Diabetes melitus ini teratasi, dengan menerapkan 

intervensi pencegahan jatuh, dimana Pemberian edukasi terhadap keluarga 

agar memberikan pengawasan dan bantuan dalam ambulasi pada klien. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil  pengkajian  pada kasus keluarga Tn. A didapatkan  kesamaan  data  

dari  kasus  yang  diangkat dengan  teori  yang  ada, dimana didapatkan data 

klien dan keluarga tidak mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus. 

2. Diagnosa  yang  muncul  pada  kasus  sebanyak  3  diagnosa  keperawatan  

dengan  diagnosa  utam anya  adalah  Penurunan koping keluarga 

berhubungan dengan kurang pengetahuan dan diagnosa  keperawatan  yang  

kedua yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpajan 

informasi dan diagnosa keperawatan ke tiga yaitu Risiko jatuh berhubungan 

dengan proses penyakit. 

3. Intervensi perlibatan keluarga dan edukasi proses penyakit di berikan pada 

kasus Ny. K dengan Hipertensi dilakukan selama 1 hari perawatan pada 

tanggal 1 maret 2020. 

4. Implementasi  dilakukan  pada  tanggal  1 maret 2020. 

5. Evaluasi yang didapatkan pada keluarga Tn. A setelah proses edukasi terjadi 

peningkatan pengetahuan keluarga tentang diabetes mellitus melalui 

penyuluhan serta keluarga dapat terlibat dalam proses perawatan anggota 

keluarga yang sakit, memberikan dukungan penuh, dan bersikap asertif dan 

kooperatif. 

B. Saran 

1. Bagi Klien dan keluarga 

Diharapkan pengetahuan klien dan keluarga dapat berkembang tidak hanya 

pada satu penyakit saja dan keterampilan keluarga dalam upaya pencegahan, 
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perawatan serta pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam merawat anggota 

keluarga yang menderita diabetes melitus. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi tambahan guna meningkatkan informasi / pengetahuan 

sebagai referensi perpustakan Poltekkes Kemenkes Kendari yang bisa di 

gunakan oleh mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dasar untuk studi kasus 

selanjutnya. 

3. Bagi Puskesmas 

Diharapkan tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan medis di 

fasilitas kesehatan, memberikan promosi kesehatan dengan proses edukasi 

memerlukan focus dari petugas kesehatan juga dengan tujuan untuk 

mencegah hospitalisasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i Calon Responden 

Di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kendari.  

Nama  : Rita sahda 

NIM  : P003200190235 

Jurusan : Keperawatan 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Keluarga Tn. A Dengan Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus 

Di Puskesmas Kolaka tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak akan menimbulkan akibat buruk 

bagi Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Kerahasiaan informasi yang diberikan 

akan dijaga dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.  

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan 

responden untuk menandatangani lembaran persetujuan dan menjawab pertanyaan 

- pertanyaan yang saya ajukan dalam lembaran kuesioner. 

Atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden, saya ucapkan terima 

kasih. 

 

Hormat saya      

   Peneliti, 

 

 

           (Rita Sahda) 
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Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk 

terlibat dalam penelitian yang berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. A 

Dengan Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus Di Puskesmas 

Kolaka Tahun 2020” yang diselenggarakan oleh Rita Sahda. 

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa 

: 

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. 

2. Identitas dan informasi yang saya memberikan akan DIRAHASIAKAN dan 

tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. 

3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung. 

4. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka segala 

hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disapakati bersama. 

Dalam menandatangani lembar ini, Saya TIDAK ADA PAKSAAN dari 

pihak maupun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian. 

 

Kendari, 1 Maret 2020 

      Mengetahui Peneliti               Partisipan  
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

(SAP) 
 

Topik   : Diabetes Melitus (DM) 

Sasaran  : 1. Umum : Keluarga pasien Diabetes Melitus  

  2. Khusus : Pasien Diabetes Melitus 

Pertemuan   : Pertama 

Hari/Tanggal  : 1 Maret 2020 

Pukul   : 11.00 wita 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Tempat  : Rumah keluarga Tn. A 

Penyuluh  : Rita sahda 

 

A. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan tentang pengertian diabetes melitus, 

penyebab, tanda dan gejala, pasien diharapkan dapat memahami tentang 

penyakit diabetes melitus dan cara pengelolaannya. 

2. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan selama 1x60 menit, Ny. A dan 

keluarga dapat menjelaskan kembali tentang : 

a. Pengertian diabetes melitus 

b. Penyebab diabetes melitus 

c. Klasifikasi diabetes melitus 

d. Tanda dan gejala diabetes melitus 



 

 

e. Pengelolaan diabetes melitus 

f. Pemeriksaan penunjang  

g. Makanan yang di pantang dan juga yang diperbolehkan. 

B. Materi 

1. Pengertian 

Diabetes Melitus adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa di 

dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau 

menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang dilepaskan 

oleh pancreas, yang bertanggungjawab dalam mempertahankan kadar gula 

darah yang normal. Insulin memasukkan gula kedalam sel sehingga bias 

menghasilkan energy atau disimpan sebagai cadangan energi. 

2. Penyebab 

a. Keturunan 

b. Usia 

c. Kegemukan 

d. Kurang gerak 

e. Kehilangan insulin 

f. Alkoholisme 

g. Obat-obatan 

3. Tanda Dan Gejala 

a. Sering merasa haus 

b. Sering kencing terutama malam hari 

c. Pandangan menjadi kabur 

d. Sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas dan mengantuk 



 

 

e. Penurunan berat badan 

f. Kulit terasa kering 

g. Sering menderita sariawan atau infeksi (misalnya bisul) yang sulit 

sembuh 

h. Mati rasa atau kesemutan di kaki dan tangan 

i. Mual dan muntah 

4. Pengelolaan Diabetes Melitus 

Perawatan diabetes mlitus dirumah saat ini sangat dianjurkan karena 

pengobatan dan perawatan diabetes mlitus membutuhkan waktu yang lama. 

Cara perawatan pasien diabetes mlitus di rumah adalah dengan jalan : 

a. Minum obat secara teratur sesuai program 

b. Diet yang tepat 

c. Olahraga yang teratur 

d. Kontrol gula darah teratur 

e. Pencegahan komplikasi 

5. Makanan Yang Dipantang Dan Diperbolehkan 

Proporsi diet/ makanan harian yang benar bagi penderita diabetes mlitus : 

Berdasarkan anjuran dari PERKENI ( perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia ) diet harian penderita diabetes mlitus disusun sebagai berikut: 

a. Karbohidrat : 60-70 % 

b. Protein         : 10-15% 

c. Lemak          : 20-25% 

Jenis Makanan yang Harus diKonsumsi  yang dikonsumsi oleh penderita 

diabetes mlitus diklasifikasikan sebagai berikut : 



 

 

a. Jenis Makanan yang tidak boleh dikonsumsi : 

1. Manisan Buah 

2. Gula pasir 

3. Susu Kental Manis 

4. Madu 

5. Abon 

6. Kecap 

7. Sirup 

8. Es Krim 

b. Jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi ; 

1. Nasi 

2. Singkong 

3. Roti 

4. Telur 

5. Tempe 

6. Tahu 

7. Kacang Hijau 

8. Kacang Tanah 

9. Ikan 

c. Jenis Makanan yang dianjurkan untuk dimakan : 

1. Kol 

2. Tomat 

3. Kangkung 

4. Oyong 



 

 

5. Bayam 

6. Kacang Panjang 

7. Pepaya 

8. Jeruk 

9. Pisang 

10. Labu Siam   

6. Komplikasi 

Komplikasi yang dapat terjadi bila penderita diabetes mlitus tidak dirawat 

dengan baik sehingga gula darah selalu tinggi adalah : 

1. Ginjal : Gagal Ginjal, Infeksi 

2. Jantung : Hipertensi, Gagal Jantung 

3. Mata  : Glaukoma, Katarak, Retinopati 

4. Syaraf : Neuropati, mati rasa 

5. Kulit  : Luka lama, gangren 

6. Hipoglikemi 

7. Ketoasidosis 

Untuk mencegah komplikasi sebaiknya yang dilakukan adalah : 

1. Diet dengan benar 

2. Minum obat teratur 

3. Kontrol gula darah teratur 

4. Olahraga ( jalan kaki, senam, sepeda santai, dsb) 

5. Bila saat aktifitas kemudian pusing,keringat dingin maka cepat minum 

teh manis 



 

 

6. Mencegah kulit terluka : pakai alas kaki, lingkungan rumah tidak licin, 

tangga ( undak-undakan tidak tinggi) 

7. Cegah Kegemukan 

Cara mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada kaki 

pada penderita  diabetes mlitus : 

1. Hindari terlalu sering merendam kaki 

2. Hindari penggunaan botol panas/penghangat kaki dari listrik 

3. Hindari penggunaan pisau/silet untuk memotong kuku atau 

menghilangkan kalus 

4. hindari kaos kaki / sepatu yang terlalu sempit 

5. Hindari Rokok 

Mengapa pengidap diabetes mlitus beresiko terhadap Ulkus Diabetik 

1. Sirkulasi darah kaki kurang baik 

2. Indera rasa kedua kaki berkurang sehingga kaki mudah terluka 

3. Daya Tahan tubuh terhadap infeksi menurun 

Tindakan yang bisa  dilakukan bila kaki terluka: 

1. Bila luka kecil : bersihkan dengan antiseptik, tutup luka dengan kasa 

steril dan bila dalam waktu dua hari tidak sembuh segera periksa ke 

dokter 

2. Bila luka cukup besar / kaki mengalami kelainan segera pergi ke dokter. 

Perawatan kaki Diabetik : 

1. Saat mandi bersihkan dengan sabun, bila perlu gunakan batu apung / 

sikat halus 

2. Keringkan dengan handuk terutama sela-sela jari 



 

 

3. Periksa kaki kemungkinan adanya perubahan warna ( pucat,kemerahan 

),bentuk (pecah-pecah,lepuh,kalus,luka),Suhu (dingin,lebih panas) 

4. Bila kaki kering,olesi dengan lotion 

5. Potong kuku / kikir tiap 2 hari,jangan terlalu pendek. Bila kuku terlalu 

keras kaki direndam dahulu dalam air hangat ( 37,5’C ) selama 5 menit. 

6. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari katun / wol 

7. Pakailah alas kaki, periksa alas kaki sebelum dipakai, mungkin ada 

sesuatu didalamnya. Lepas alas kaki setiap 4-6 jam dan gerakkan 

pergelangan kaki dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah lancar 

8. Lakukan senam kaki 

9. Jangan biarkan luka sekcil apapun 

Cara Memilih Sepatu yang baik bagi penderita diabetes mlitus : 

1. Ukuran : Jangan terlalu sempit/ longgar  kurang lebih ½ inchi  lebih 

panjang dari kaki 

2. Bentuk : Ujung sepatu  jangan runcing,tinggi tumit < 2 inchi 

3. Bahan sepatu terbuat dari bahan yang lembut 

4. Insole terbuat dari bahan yang tidak licin 

C. MEDIA 

1. Materi SAP 

2. Leafleat 

D. METODE 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 



 

 

 

E. KEGIATAN PENYULUHAN 

No Kegiatan Penyuluh Respon Peserta Waktu 

1 Pembukaan 

1. Memberi salam 

2. Memberi pertanyaan apersepsi 

3. Menjelaskan tujuan penyuluhan 

4. Menyebutkan materi / pokok 

bahasan yang akan disampaikan 

Menjawab salam 

Memberi salam 

Menyimak 

5 menit 

2 Pelaksanaan 

Menjelaskan materi penyuluhan secara 

berurutan dan teratur. 

Materi : 

1. Pengertian diabetes mlitus 

2. Penyebab diabetes mlitus 

3. Klasifikasi diabetes mlitus 

4. Tanda dan gejala diabetes mlitus 

5. Pengelolaan diabetes mlitus 

Menyimak dan 

Memperhatikan 

40 menit 

 

 

3 Evaluasi 

1. Menyimpulkan inti penyuluhan 

2. Menyampaikan secara singkat 

materi penyuluhan 

3. Memberi kesempatan kepada 

klien/keluarga untuk bertanya 

4. Memberi kesempatan kepada 

klien/keluarga untuk menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan 

 

Memperhatikan 

*     menjawab 

10 menit 

4. 

 

Penutup : 

1. Menyimpulkan materi penyuluhan 

yang telah disampaikan 

2. Menyampaikan terima kasih atas 

perhatian dan waktu yang telah di 

berikan kepada klien dan keluarga 

3. Mengucapkan salam 

Menyimak dan 

Mendengarkan 

Menjawab 

 

 

5 menit 
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