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ABSTRAK 
 

Irman Kadir (P003200190189). “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. S  

Dengan Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kolaka Kabupaten Kolaka”. bimbingan Bapak Sahmad, 

S.Kep,Ns,M.Kep dan Ibu Dwi Yanthi, S.Kep,Ns, M.Sc dari Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan kendari Jurusan 

Keperawatan.  

Latar belakang: Menurut WHO, bahwa lebih dari 382 juta jiwa orang didunia 

termasuk Indonesia telah mengindap penyakit Diabetes Militus. Prevalensi 

Diabetes Militus di Indonesia akan mengalami peningkatan secara epidemiologi, 

diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes militus di Indonesia 

mencapai 21,3 juta orang. Selain itu, Prevalensi penyakit Diabetes Mellitus  di 

Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun 

meningkat dari 1,5% pada tahun 2013 menjadi 2,0% pada tahun 2018. Provinsi 

dengan prevalensi tertinggi yaitu DKI Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta menempati posisi ke tiga tertinggi di Indonesia (RISKESDAS, 2018). 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes 

millitus tipe II meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 

keperawatan.  

Metode : Dengan mengunakan asuhan keperawatan pada pasien Diabetes militus 

Hasil : pengkajian di dapat data klien menderita Diabetes Militus. Analisis  data  

di  dapat  2 diagnosa  keperawatan  keluarga  yaitu  Defisit pengetahuan b/d 

Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan Diabetes Melitus dan 

Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan  dengan 

Kurangnya keluarga dalam  hal merawat anggota keluarga yang menderita 

Diabetes Melitus.Setelah dilakukan tindakan keperawatan dapat terpenuhi dan 

pengetetahuan pasien meningkat tentang penyakit yang diderita. Kesimpulan: 

Kerjasama sama antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien.  

 

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan Keluraga Diabetes militus  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Diabetes mellitus merupakan penyakit paling berbahaya dan mematikan 

serta terjadi dihampir seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia.Prevalensi 

penderita diabetes melitus  di Indonesia menempati urutan keempat dunia 

dan dari seluruh populasi hampir 40 % mengalami, (American Diabetes 

Association. 2014). Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah penderita  di 

Indonesia 5 juta dan dunia 239,9 juta, hal ini akan terus terjadi peningkatan 

setiap tahun sejalan perubahan gaya hidup masyarakat, (Depkes RI. 2012). 

 Menurut WHO, bahwa lebih dari 382 juta jiwa orang didunia termasuk 

Indonesia telah mengindap penyakit diabetes mellitus. Prevalensi penyakit 

Diabetes Mellitus  di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk 

umur ≥ 15 tahun meningkat dari 1,5% pada tahun 2013 menjadi 2,0% pada 

tahun 2018. Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu DKI Jakarta. Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi ke tiga tertinggi di Indonesia 

(RISKESDAS, 2018),  

 Sementara menurut International Diabetes Federation (IDF. 2015) 

menjelaskan bahwa sebanyak 10 juta penduduk Indonesia pada tahun 2015 

menderita penyakit  dengan prevalensi sekitar 6,2 persen dan 5,286.2 kasus  

yang tidak terdiagnosa. Sedangkan data dari Departemen Kesehatan 

(Depkes.   2016)   mencatat   bahwa   Propinsi Sulawesi Tenggara  pada 

tahun 2018 sebesar 25.152 kasus. Menurut Laporan Surveilan Terpadu 

Penyakit (STP) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab Kolaka pada tahun 2019 
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terdapat 7.434 kasus  ditemukan dimana  termasuk dalam urutan kelima dari 

10 besar penyakit berbasis STP-SIRS (Dinkes Kab Kolaka. 2019). Penelitian 

yang merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan 

kata lain pasien akan mengindap penyakit ini seumur hidup. Oleh karena itu, 

penyakit ini dikenal sebagai “life long disease”. 

 Pilar  terapi  yang  efektif  untuk  mengatasi  diabetes  mellitus  adalah 

dietetic, aktivitas fisik, control glukosa darah, dan obat bila diperlukan, 

(Agustina, T. 2013). Tujuan diet dan aktivitas fisik adalah menjaga dan 

mempertahankan berat badan ideal serta kadar gula darah (KGD) yang 

terkontrol. Diet diabetik yang benar adalah kebutuhan kalori pasien 

disesuaikan dengan meningkatkan KGD, (Isniati. 2013). 

 Berbicara penanganan pasien diabetes melitus, ini sangat tergantung dari 

kepiawaian seorang perawat, menurut Adami Chazawi (2014) adalah 

seseorang (seorang profesional) yang mempunyai kemampuan, tanggung 

jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan pada 

berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Secara praktis perawat mempunyai 

peran sebagai  berikut  :pertama,  pemberi  asuhan  keperawatan.  Sebagai  

pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan 

kembali kesehatannya melalui penyembuhan, perawat memfokuskan asuhan 

kepada kebutuhan  kesehatan  klien  secara  holistik,  meliputi  upaya  

pengembalian kesehatan emosi, spritual, dan emosi.Kedua, pembuat 

keputusan klinis.Dalam kapasitasnya  sebagai  pemberi  asuhan  

keperawatan,  perawat  dituntut  untuk dapat membantu keputusan tercapai 

perawatan yang efektif. Perawat juga berkolaborasi dengan klien atau 



3 
 

keluarga dan ahli kesehatan yang lain. Ketiga, sebagai pelindung.Sebagai 

pelindung, perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi 

klienya dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 

melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu 

tindakan diagnostik atau pengobatan, Arizal Fahri (2013). 

 Hasil studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 22 Juni 2020 di 

Puskesmas Kolaka didapatkan bahwa jumlah kunjugan penderita T2 dilihat 

berdasarkan grafik angka kunjungan pasien menunjukan bahwa jumlah 

kunjugan  pasien  T2  mengalami  peningkatan  selama  beberapa  bulan 

terakhir ditahun 2019 dan selalu masuk dalam lima peringkat kunjungan 

penyakit terbanyak di Puskesmas Kolaka. Data pada bulan Januari 2017 

menunjukan  angka  kunjungan  pasien    Tipe  2  sebanyak  2000   kali 

kunjungan. Data rekam medis menunjukan bahwa empat dari sepuluh pasien 

dengan  Tipe 2 di Puskesmas Kolaka sudah mengalami komplikasi berupa 

hipertensi, sementara tujuh diantaranya mengeluhkan sering mengalami 

pusing dibagian kepala belakang dan ektremitas bahwa mengalami kram 

atau kaku. Sebagian besar pasien yang datang ke Puskesmas Kolaka rata-rata 

datang dengan diantar teman atau keluarga dekatnya. 

 berdasarkan latar Belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. S 

dengan Aanggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kolaka Kabupaten Kolaka. 
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B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penerapan 

Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. S dengan Aanggota Keluarga Yang 

Menderita Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kolaka Kabupaten 

Kolaka. 

C. Tujuan  Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu menerapkan Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. S dengan 

anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Melitus di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kolaka Kabupaten Kolaka. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah penulis dapat: 

a. Penulis Mampu Melakukan pengkajian keperawatan keluarga  Tn. S 

dengan anggota keluarga (Ny. A) menderita Diabetes Militus di wilayah 

kerja puskesmas kolaka kabupaten kolaka. 

b. Penulis Mampu Membuat rumusan diagnosa keperawatan keluarga  Tn. 

S dengan anggota keluarga (Ny. A) menderita Diabetes Militus di 

wilayah kerja puskesmas kolaka kabupaten kolaka. 

c. Penulis Mampu Menyusun rencana keperawatan keluarga  Tn. S dengan 

anggota keluarga (Ny. A) menderita Diabetes Militus di wilayah kerja 

puskesmas kolaka kabupaten kolaka. 

d. Penulis Mampu Melakukan tindakan keperawatan keluarga  Tn. S 

dengan anggota keluarga (Ny. A) menderita Diabetes Militus di wilayah 

kerja puskesmas kolaka kabupaten kolaka. 
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e. Penulis Mampu Menegakkan evaluasi sesuai implementasi keperawatan 

keluarga  Tn. S dengan anggota keluarga (Ny. A) menderita Diabetes 

Militus di wilayah kerja puskesmas kolaka kabupaten kolaka. 

D.    Manfaat Penelitian 

1. Keilmuan/teori. 

Menambah ilmu terutama dalam keperawatan keluarga yang  

berhubungan dengan penyakit Diabetes Militus. 

2. Bagi mahasiswa. 

Bagi pendidikan ilmu keperawatan sebagai bahan bacaan dan menambah 

wawasan/bagi mahasiswa kesehatan khususnya mahasiswa ilmu 

keperawatan dalam hal pemahaman asuhan keperawatan keluarga 

Diabetes Militus. 

3. Bagi masyarakat/keluarga 

Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran tanda- tanda dan gejala 

serta penyebab penyakit Diabetes Militus di suatu masyarakat sehingga 

dapat melakukan pencegahan. 

4. Bagi institusi 

Bagi institusi sebagai bahan atau sumber bacaan di perpustakaan institusi 

dan bahan acuan untuk adik tingkat yang akan membuat penelitian asuhan 

keperawatan keluarga. 
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5. Bagi peneliti  

Bagi peneliti dapat menjadi pengalaman berharga, menambah wawasan 

dan pengetahuan penelitian tentang asuhan keperawatan keluarga dan 

penyakit gastirits. 

E.   Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dengan cara 

mengumpulkan data yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah menanyakan atau membuat tanya-jawab yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi oleh klien, biasa juga disebut dengan 

anamnesa dengan menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan 

keluarga keluarga.  

2. Observasi 

Observasi adalah mengamati perilaku dan keadaan klien untuk 

memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan penglihatan dan alat indra 

lainnya, melalui rabaan, sentuhan dan pendengaran. Tujuan dari observasi 

adalah mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi klien melalui 

kepekaan alat panca indra. Mengobservasi tanda dan gejala yang dialami 

klien dan observasi keberhasilan standar asuhan keperawatan keluarga 

yang diberikan.  
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3. Studi kasus  

Melakukan asuhan keperawatan keluarga secara langsung terhadap 

keluarga dengan salah satu anggota keluarga yang menderita Diabetes 

Militus. 

4. Studi perpustakaan 

Dengan mempelajari beberapa buku yang berhubungan dengan Diabetes 

Militus termasuk bahan-bahan perkuliahan agar makalah ini mempunyai 

nilai ilmiah untuk dipertahankan. 

F.   Tehnik Penulisan 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 
Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan umum, 

tujuan khusus, manfaat penelitian dan sistematika penulisan karya 

tulis ilmiah 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bab ini menjelaskan definisi atau pengertian Tuberkulosis, 

patofisiologi, etiologi serta proses keperawatannya. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada  tuberkulosis  paru  meliputi  pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan 

catatan perkembangan serta pembahasan yang menjelaskan 

kesenjangan konsep teori dengan asuhan keperawatan. 
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BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan dari karya tulis ilmiah  

dan  memberikan  rekomendasi  pada  pihak  terkait yang ikut 

terlibat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Keluarga 

1. Pengertian Keluarga  

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta : kulu dan warga 

“kuluwarga” yang berarti “anggota” kelompok kerabat. Keluarga adalah 

lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. 

(Jhonson, 2010 : 2) 

Menurut Depkes RI dalam Padila (2012 : 18) mendefinisikan 

keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat 

dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekumpulan dua 

orang atau lebih yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, 

hubungan darah, hidup dalam satu rumah tangga, memiliki kedekatan 

emosional, dan berinteraksi satu sama lain yang saling ketergantungan 

untuk menciptakan atau mempertahankan budaya, meningkatkan 

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. 

2. Ciri dan Sifat Keluarga 

a. Menurut Robert Mac Iver dan Charles Horton dalam Padila (2012 : 37) 

adalah sebagai berikut: 

1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 
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2) Keluarga membentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan 

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. 

3) Keluarga mempunyai suatu system tata nama (Nomen Clatur) 

termasuk perhitungan garis keturunan. 

4) Keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang di bentuk oleh anggota-

anggotanya berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai 

keturunan dan membesarkan anak. 

5) Keluarga merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah 

tangga. 

b. Ciri Keluarga Indonesia  

1) Mempunyai ikatan yang sangat erat di landasi dengan semangat 

gotong royong. 

2) Di jiwai oleh nilai kebudayaan ketimuran. 

3) Umumnya dipimpin oleh suami meskipun proses pemutusan 

dilakukan secara musyawarah. 

3. Tipe Keluarga  

Menurut Sussman dalam Yohanes (2013 : 6), tipe keluarga di bedakan 

berdasarkan keluarga tradisional dan non tradisional. 

a.  Keluarga Tradisional  

1) Keluarga inti (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari 

suami, istri dan anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang 

sama. 
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2) Keluarga dengan orang tua tunggal (single parent) yaitu keluarga 

hanya dengan satu orang yang mengepalai akibat dari perceraian, 

pisah dan di tinggalkan. 

3) Pasangan inti (keluarga dyad) hanya terdiri suami dan istri saja 

tanpa anak atau tidak ada anak yang tinggal bersama mereka. 

4) Bujang dewasa (single adult) yang tinggal sendiri. 

5) Pasangan usia pertengahan atau lansia, suami sebagai pencari 

nafkah dan istri tinggal dirumah dengan anak sudah kawin atau 

bekerja. 

6) Jaringan keluarga besar terdiri dari dua keluarga inti atau lebih atau 

anggota keluarga yang tidak menikah yang hidup berdekatan dalam 

daerah geografis. 

b. Keluarga non tradisional 

1) Keluarga dengan orang tua yang mempunyai anak tetapi tidak 

menikah (biasanya terdiri dari ibu dan anak saja). 

2) Pasangan suami istri yang tidak menikah dan telah mempunyai 

anak. 

3) Keluarga gay/lesbian adalah pasangan yang berjenis kelamin sama 

yang hidup bersama sebagai pasangan yang menikah. 

4) Keluarga komuni adalah rumah tangga yang terdiri dari lebih satu 

pasangan menogami dengan anak-anak, secara bersama 

menggunakan fasilitas, sumber dan memiliki pengalaman yang 

sama. 
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4. Tugas Keluarga  

Tugas keluarga merupakan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan. 

Tugas keluarga yang dimaksud adalah: (Jhonson, 2010 : 12) 

1. Pemeliharaan fisik keluarga dan anggota keluarganya. 

2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada pada keluarga. 

3. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukan 

masing-masing. 

4. Sosialisasi antar anggotanya. 

5. Pengaturan jumlah anggota keluarganya. 

6. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. 

5. Peran dan Fungsi Pokok Keluarga 

Berbagai peran formal dalam keluarga menurut Nasrul Effendy 

dalam Yohanes (2013 : 17) adalah: 

a. Peranan ayah sebagai suami dan istri dan ayah dari anak-anak berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. 

b. Peranan ibu sebagai istri dan suami dan ibu dari anak-anak berperan 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi 

anak-anaknya, pelindung dari salah satu anggota kelompok sosial, 

serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungan, disamping itu dapat 

berperan pula sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. 

c. Peranan anak melaksanankan peranan psikologis sesuai dengan tingkat 

perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 
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 Menurut Friean dalam Yohanes (2013 : 18) menyebutkan terdapat 

beberapa fungsi keluarga, yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi afektif merupakan basis sentral bagi pembentukan dan 

keberlangsungan unit keluarga yang dibutuhkan untuk perkembangan 

individu dan psikologis anggota keluarga. 

b. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi yang mengembangkan dan tempat 

melatih anak untuk berkehidupan social sebelum meninggalkan rumah 

untuk berhubungan dengan orang lain. 

c. Fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga 

mencakup kebutuhan makan, pakaian (rumah), tempat berlindung yang 

aman dan nyaman (rumah). 

d. Fungsi reproduksi untuk menjaga kelangsungan generasi dan juga 

untuk keberlangsungan masyarakat. 

e. Fungsi perawatan keluarga merupakan fungsi untuk mempertahankan 

keadaan kesehatan keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang 

tinggi. 

 Fungsi keluarga dapat melaksanakan perawatan atau pemeliharaan 

kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluaga, yaitu:  (Mubarak, 

2015)  

a. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan keluarga 

b. Keluarga mampu membuat keputusan tindakan kesehatan yang 

tepat 

c. Keluarga mampu memberi perawatan pada anggota keluara yang 

sakit 



14 
 

d. Keluarga mampu mempertahankan suasana rumah sehat 

e. Keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di 

masyarakat 

6. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga 

Tahap dan siklus tumbuh kembang keluarga menurut Duval 1985 dan 

FrieHipertensian 1998, ada 8 tahap tumbuh kembang keluarga, yaitu : 

a. Tahap I: Keluarga Pemula 

Keluarga pemula merujuk pada pasangan menikah/tahap 

pernikahan.Tugas perkembangan keluarga saat ini adalah 

membangun perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan 

jaringan persaudaraan secara harmonis, merencanakan keluarga 

berencana. 

b. Tahap II: Keluarga sedang mengasuh anak (anak tertua bayi sampai 

umur 30 bulan). 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap II, yaitu membentuk 

keluarga muda sebagai sebuah unit, mempertahankan hubungan 

perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan 

keluarga besar dengan menambahkan peran orang tua kakek dan 

nenek dan mensosialisasikan dengan lingkungan keluarga besar 

masing-masing pasangan. 

c. Tahap III: Keluarga dengan anak usia pra sekolah (anak tertua 

berumur 2-6 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap III, yaitu memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga, mensosialisasikan anak, 
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mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi 

kebutuhan anak yang lainnya, mempertahankan hubungan yang sehat 

dalam keluarga dan luar keluarga, menanamkan nilai dan norma 

kehidupan, mulai mengenalkan kultur keluarga, menanamkan 

keyakinan beragama, memenuhi kebutuhan bermain anak. 

d. Tahap IV: Keluarga dengan anak usia sekolah (anak tertua usia 6-13 

tahun) 

Tugas perkembangan keluarga tahap IV, yaitu mensosialisasikan 

anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan 

hubungan dengan teman sebaya, mempertahankan hubungan 

perkawinan yang memuaskan, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik 

anggota keluarga, membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak 

saat menyelesaikan tugas sekolah. 

e. Tahap V : Keluarga dengan anak remaja (anak tertua umur 13-20 

tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap V, yaitu 

menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja 

menjadi dewasa dan mandiri, memfokuskan kembali hubungan 

perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-

anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan dalam batasan 

tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah. 

f. Tahap VI: Keluarga yang melepas anak usia dewasa muda 

(mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan 

rumah) 
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Tahap ini adalah tahap keluarga melepas anak dewasa muda 

dengan tugas perkembangan keluarga antara lain : memperluas siklus 

keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang didapat 

dari hasil pernikahan anak-anaknya, melanjutkan untuk 

memperbaharui dan menyelesaikan kembali hubungan perkawinan, 

membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami dan istri. 

g. Tahap VII: Orang tua usia pertengahan (tanpa jabatan atau  

pensiunan) 

Tahap keluarga pertengahan dimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan berakhir atau kematian salah satu pasangan. 

Tahap ini juga dimulai ketika orang tua memasuki usia 45-55 tahun 

dan berakhir pada saat pasangan pensiun. Tugas perkembangannya 

adalah menyediakan lingkungan yang sehat, mempertahankan 

hubungan yang memuaskan dan penuh arah dengan lansia dan anak-

anak, memperoleh hubungna perkawinan yang kokoh. 

h. Tahap VIII : Keluarga dalam tahap pensiunan dan lansia 

Dimulai dengan salah satu atau kedua pasangan memasuki masa 

pensiun terutama berlangsung hingga salah satu pasangan meninggal 

dan berakhir dengan pasangan lain meninggal. Tugas perkembangan 

keluarga adalah mempertahankan pengaturan hidup yang 

memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, 

mempertahankan hubungan perkawinan, menyesuaikan diri terhadap 

kehilangan pasangan dan mempertahankan ikatan keluarga antara 

generasi. 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga 

Asuhan keperawatan keluarga merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang diberikan melalui praktek keperawatan dengan sasaran keluarga. Asuhan 

ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami keluarga 

dengan menggunakan proses pendekatan keperawatan. 

Proses keperawatan keluarga secara khusus mengikuti pola 

keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perumusan diagonosa, perencanaan, 

dan implementasi serta evaluasi.  

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dimana 

seorang perawat mulai mengumpulkan informasi tentang keluarga yang 

dibinanya. 

Hal-hal yang perlu dikumpulkan datanya dalam pengkajian 

keluarga adalah: 

a. Data Umum 

Pengkajian terhadap data umum keluarga meliputi : 

1) Kepala Keluarga (KK) 

2) Alamat dan telepon 

3) Pekerjaan kepala keluarga 

4) Pendidikan kepala keluarga 

5) Komposisi keluarga dan genogram 

Komposisi keluarga yaitu menjelaskan anggota keluarga yang di 

identifikasi sebagai bagian dari keluarga mereka. Bentuk 

komposisi keluarga dengan mencatat terlebih dahulu anggota 
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keluarga yang sudah dewasa, kemudian di ikuti dengan anggota 

keluarga yang lain sesuai dengan susunan kelahiran mulai dari 

yang lebih tua, kemuadian mencantumkan jenis kelamin, hubungan 

setiap anggota keluarga tersebut, tempat tinggal lahir/umur, 

pekerjaan dan pendidikan. 

Genogram keluarga merupakan sebuah diagram yang 

menggambarkan konstelasi keluarga (pohon keluarga). 

6) Tipe keluarga 

Menjelaskan mengenai jenis/tipe keluarga beserta kendala atau 

masalah-masalah yang terjadi dengan jenis/tipe keluarga. 

7) Suku bangsa 

Mengkaji asal suku bangsa keluarga serta mengidentifikasi budaya 

suku bangsa keluarga yang terkait dengan kesehatan. 

8) Agama  

Mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan yang 

dapat mempengaruhi kesehatan. 

9) Status sosial ekonomi keluarga 

Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik 

dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu 

status sosial ekonomi keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-

kebutuhan yang dikeluarkan oleh keluarga serta barang-barang 

yang dimiliki oleh keluarga. 
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10) Aktivitas rekreasi keluarga 

Rekreasi keluarga tidak hanya di lihat dari kapan saja keluarga 

pergi bersama-sama untuk mengunjungi tempat rekreasi tertentu, 

namun dengan menonton televisi dan mendengarkan radio juga 

merupakan aktivitas rekreasi. 

b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga  

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Tahap perkembangan keluarga ditentukan oleh anak tertua dari 

keluarga inti. 

2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Menjelaskan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. 

menjelaskan mengenai tugas perkembangan keluarga yang belum 

terpenuhi oleh keluarga serta kendala-kendala mengapa tugas 

perkembangan tersebut belum terpenuhi. 

3) Riwayat keluarga inti 

Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga inti, 

meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-

masing anggota keluarga, perhatian keluarga terhadap pencegahan 

penyakit termasuk status imunisasi, sumber  pelayanan  kesehatan 

yang biasa digunakan keluarga serta pengalaman terhadap 

pelayanan kesehatan. 

4) Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya 

Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga dari pihak 

suami dan istri. 
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c. Pengkajian lingkungan 

1) Karakteristik rumah 

Karakteristik rumah di identifikasi dengan melihat luas rumah, tipe 

rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, jarak septic tank dengan 

sumber air, sumber air minum yang digunakan serta dilengkapi 

dengan denah rumah. 

2) Karakteristik tetangga dan komunitas RW 

Menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunitas 

setempat, meliputi kebiasaan, lingkungan fisik, aturan atau 

kesepakatan penduduk setempat serta budaya setempat yang 

mempengaruhi kesehatan. 

3) Mobilitas geografis keluarga 

Mobilitas geografi keluarga ditentukan dengan melihat kebiasaan 

keluarga berpindah tempat. 

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat  

Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk 

berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan sejauh mana 

interaksi keluarga dengan masyarakat. 

5) Sistem pendukung keluarga 

Termasuk sistem pendukung keluarga adalah jumlah anggota 

keluarga yang sehat, fasilitas-fasilitas yang di miliki keluarga untuk 

menunjang kesehatan mancakup fasilitas fisik, fasilitas psikologis 

atau dukungan dari anggota keluarga dan fasilitas sosial atau 

dukungan dari masyarakat setempat. 
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d. Struktur keluarga  

1) Pola komunikasi keluarga 

Menjelaskan mengenai cara berkomunikasi antar anggota keluarga. 

2) Struktur kekuatan keluarga 

Kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi 

orang lain untuk mengubah perilaku. 

3) Struktur peran 

Menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga baik 

secara formal maupun informal. 

4) Nilai atau norma keluarga 

Menjelaskan mengenai nilai dan norma yang di anut oleh keluarga 

yang berhubungan dengan kesehatan. 

e. Fungsi keluarga  

1) Fungsi Efektif 

Hal yang perlu di kaji yaitu gambaran diri anggota keluarga, 

perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga 

terhadap anggota keluarga lainnya, bagaimana kehangatan tercipta 

pada anggota keluarga dan bagaimana keluarga mengembangkan 

sikap saling menghargai. 

2) Fungsi sosialisasi 

Dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga, sejauh 

mana anggota keluarga belajar disiplin, norma, budaya serta 

perilaku. 
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3) Fungsi perawatan kesehatan 

Menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, pakaian, 

perlindungan serta merawat anggota keluarga yang sakit, sejauh 

mana pengetahuan keluarga mengenai sehat sakit. 

4) Fungsi reproduksi 

Hal yang perlu di kaji mengenai fungsi reproduksi keluarga adalah: 

a) Berapa jumlah anak. 

b) Apakah rencana keluarga berkaitan dengan jumlah anggota 

keluarga. 

c) Metode yang digunakan keluarga dalam upaya mengendalikan 

jumlah anggota keluarga. 

5) Fungsi Ekonomi 

Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi ekonomi keluarga adalah: 

a) Sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan 

papan. 

b) Sejauh mana keluarga memanfaatkan sumber yang ada di 

masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga. 

f. Stress dan koping keluarga  

1) Stressor jangka pendek dan panjang 

a) Stressor jangka pendek yaitu stressor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu kurang dari 6 bulan. 

b) Stressor jangka panjang yaitu stressor yang dialami keluarga 

yang memerlukan penyelesaian dalam waktu lebih dari 6 bulan. 
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2) Kemampuan keluarga dalam berespon terhadap stressor yang dikaji 

sejauh mana keluarga berespon terhadap stressor 

3) Strategi koping yang digunakan 

Dikaji strategi koping yang digunakan keluarga bila menghadapi 

permasalahan/stress. 

4) Strategi adaptasi disfungsional 

Dijelaskan mengenai strategi adaptasi disfungsional yang digunakan 

keluarga bila menghadapi permasalahan/stress. 

g. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode 

yang di gunakan sama dengan pemeriksaan fisik klinik. 

h. Harapan keluarga 

Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan keluarga 

terhadap petugas kesehatan yang ada. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan keluarga adalah keputusan tentang respon 

keluarga tentang masalah kesehatan aktual atau potensial, sebagai dasar 

seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan 

keluarga sesuai dengan kewenangan perawat Tujuan dari diagnosa 

keperawatan ini adalah:  

1) memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang 

telah dikelompokkan di bawah pola kesehatan, dan  

2) untuk mengidentifikasi masalah, faktor penyebab masalah, kemampuan 

klien untuk dapat mencegah atau memecahkan masalah. Langkah-
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langkah menentukan diagnosa keperawatan yaitu: klasifikasi data, 

interpretasi data, menentukan hubungan sebab akibat, dan merumuskan 

diagnosa keperawatan.  

3. Perencanaan 

Perencanaan adalah bagian dari fase pengorganisasian dalam 

proses keperawatan keluarga yang meliputi penentuan tujuan 

perawatan (jangka panjang / pendek), perencanaan keperawatan 

keluarga terdiri dari penetapan tujuan, mencakup tujuan umum dan 

khusus, rencana intervensi serta dilengkapi dengan rencana evaluasi 

yang memuat kriteria dan standar. Selanjutnya intervensi keperawatan 

keluarga diklasifikasikan menjadi intervensi yang mengarah pada 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor (prilaku). Semua intervensi 

baik berupa pendidikan kesehatan, terapi modalitas ataupun terapi 

komplementer pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan keluarga untuk melaksanakan lima tugas keluarga dalam 

kesehatan. 

  Kriteria dan standar merupakan rencana evaluasi, berupa 

pertanyaan spesifik tentang hasil yang di harapakan dari setiap 

tindakan berdasarkan tujuan khusus yang di tetapkan. Kriteria dapat 

berupa respon verbal, sikap atau psikomotor, sedangkan standar 

berupa patokan/ukuran yang kita tentukan berdasarkan kemampuan 

keluarga, sehingga dalam mementukan standar antara klien satu 

dengan klien yang lain walaupun masalahnya sama, standarnya bisa 

jadi berbeda, (Padila, 2012: 112). 
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3. Implementasi  

Implementasi atau tindakan adalah pengelolaan dan 

perwujudan dari rencana keperawatan yang telah di susun 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 di rumah. 

4. Evaluasi 

Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistimatis 

dan terencana tentang kesehatan keluarga dengan tujuan yang telah di 

tetapkan, dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan 

melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi 

adalah untuk melihat kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. 

C.  Konsep Dasar Diabetes Militus 

1.  Pengertian 

  Diabetes melitus merupakan sekumpulan gangguan metabolit yang 

ditandai peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikimia) akibat kerusakan 

pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (smeltzer dan bare, 2015 ). 

diabetes melitus merupakan suatu kelimpok penyakit atau gangguan metabolit 

dengan karakteristik hiperglikimia yang terjadi karna kelainan sekresi   

insulin, kerja insulin, atau kedua duanya. Hiperglikimia kronik pada 

diabetes melitus berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi 

dan kegagalan beberapa organ tubuh terutama mata, ginjal, saraf, jatung dan 

pembulu darah (PERKENI, 2015 Dan ADA, 2017). 
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  Diabetes melitus adalah sindroma gangguan metabolisme dengan 

hiperglikemi kronik akibat defisiensi skresi insulin atau berkurangnya 

efektifitas biologis dari imsulin yang disertai berbagai kelainan metabolit lain 

akibat gangguan hormonal  yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik 

pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah. Diabetes melitus merupakan 

gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula   

darah sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin, hal tersebut dapat 

disebabkan oleh gangguan atau difisiensi produksi insulin oleh sel beta 

langerhans kelenjar panpreas atau disebabkan    oleh kurang responsifnya sel 

tubuh terhadap insulin. 

2.   Etiologi 

  Umumnya  diabetes  melitus  disebabkan  oleh  rusaknya  sebagian 

kecil atau sebagian besar dari sel sel beta dari pulau pulau langerhans pada 

pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin, akibatnya tejadi kekurangan 

insulin. Disamping itu diabetes melitus juga dapat terjadi karna gangguan 

terhadap fungsi insulin dalam memasukan glukosa kedalam sel. Gangguan 

dapat  terjadi  karna kegemukan  atau  sebab  lain  yang belum  di  ketahui. 

(smeltzer  dan  bare,  2015).  Diabetes  melitus  atau  labih  dikenal  dengan 

istilah penyakit kencing manis mempunyai beberapa penyebab , antara lain: 

 

  

a.    Pola makan 

 Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang 

dibutuhkan oleh dapat memacu timbulnya diabetes melitus. Kosumsi 
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makanan    berlebihan  dan  tidak  di  imbangi  dengan  sekresi  insulin dalam 

jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat 

dan pasitnya akan menyebabkan diabetes melitus. 

b. Obesitas (kegemukan) 

 Orang gemuk dengan berat badan lebih dari 90kg cenderung memiliki 

peluang lebih besar untuk trkena penkit diabetes melitus.Sebilan dari sepuluh 

orang gemuk bepotensi untuk teserang diabets melitus. 

c. Faktor genetis 

 Diabetes melitus dapat diariskan orang tua kepada anak. Gan penyebab 

diabetes melitus akan dibawa oleh anak jika orangtuanya 

menderitadiabetes nelitus. Pewarisan gen ini dapat sampai ke cucu cucunya 

bahkan cicit walaupun resikonya sangat kecil. 

d. Bahan-bahan kimia dan obat obatan 

 Bahan bahan kimia dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang 

pangkreas, radang pada pangkreas akan mengakibatkan fungsi pankres 

menurun sehingga tidak ada sekresi hormon hormon untuk pross  metabolism  

tubuh  termasuk  insulin.  Segala  jenis  residu  obat yang terakumulasi dalam 

waktu yang lama dapat mengiritasi pankreas. 

e.    Penyakit dan infeksi pada pankreas 

Infeksi mikro organisme dana virus pada pankreas juga dapat menyebabkan  

radang  pankreas  yang  otomatis  akan  menyebabkan fungsi  pankreas  turun  

sehingga  tidak  ada  sekresi  hormon-hormon untuk  proses  metabolisme 

tubuh  termasuk  insulin.  Penyakit  seperti kolesterol tinggi dan dislipedemia 

dapat meningkatkan resiko terkena diabetes melitus. 
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f.    Pola Hidup 

Pola  hidup  juga  sangat  mempengaruhi  fakor  penyebab  diabetes melitus. 

Jika orang malas berolah raga memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena 

penyakit diabetes melitus karena olah raga berfungsi untuk membakar kalori 

yang tertimbun didalam tubuh, kalori yang tertimbun didalam tubuh 

merupakan faktor utama penyebab diabetes melitus selain disfungsi pankreas 

g.    Kadar Kortikosteroid YangTinggi. Kehamilan gestasional.  

h.    Obat-obatan yang dapat merusak pankreas. 

i.    Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin. 

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 (ID), 

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 (NID), 

dapat terjadi karena kerusakan progresif sekretorik insulin akibat resistensi 
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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  2 

mengenai 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). 

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). 

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Diabetes Melitus Tipe 1 dan Tipe 2 

Kondisi  Tipe 1  Tipe II 

Nama Lama Umur 

(th) 

 juvenile biasa >40 (tapi 

tak 

selalu) 

   dewasa   

biasa 

>40 (tapi tak 

selalu 

Keadaan   Klinik   

saat 

diagnosis 

Berat Ringan 

Kadar insulin Tak ada insulin Insulin 

cukup/tinggi 
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Berat badan Biasanya kurus Biasanya 

gemuk/normal Pengobatan Insulin, diet, olah raga Diet,     olah     

raga, 

tablet, insulin. 

Sumber : Gillani S ( 2012 

4.   Patofisiologi 

  Diabetes tipe 1.pada diabetes tipe satu terdapat ketidak mampuan 

untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan 

oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa 

yang tidak terukur oleh hati.Di samping itu glukosa yang berasal dari 

makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah 

dan menimbulkan hiperglikemia prosprandial (sesudah makan).Jika 

konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi maka ginjal tidak dapat 

menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar, akibatnya glukosa 

tersebut muncul dalam urin (glikosuria). 

  Ketika glukosa yang berlebihan diekspresikan kedalam urin, ekseri 

ini  akan  disertai  pengeluaran  cairan  dan  elektrolit  yang  berlebihan. 

Keadaan ini dinamakan diuresis kosmotik. Sebagai akibat dari kehilangan 

cairan  berlebihan,  pasien akan  mengalami  peningkatan  dalam  berkemih 

(poliuria) dan rasa haus (polidipsia), (Smeltzer dan Bare,2015). Defisiensi 

insulin juga akan menganggu metabolisme protein dan lemak yang 

menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan 

selerah makan (polifagia) akibat menurunya simpanan kalori.Gejala lainya 

mencakup kelelahan dan kelemahan.Dalam keadaan normal insulin 

mengendalikan glikogenolisis (pemecahan glukosa yang disimpan. Dan 
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glukoneogenesis (pembentukan glukosa baru dari asam-asam amino dan 

subtansi lain). 

  Namun pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi 

tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut menimbulkan 

hiperglikemia.disamping itu akan terjadi pemecahan lemak yang 

mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan produk 

samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu 

keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Ketoasidosis 

yang disebabkannya dapat menyebabkan tanada-tanda dan gejala seperti nyeri 

abdomen,mual, muntah, hiperventilasi,nafas berbau aseton dan bila tidak 

ditangani akan menimbulkan penurunan kesadaran, koma bahkan kematian. 

Pemberian insulin bersama cairan dan elektrolit sesuai kebutuhan akan 

memperbaiki dengan cepat kelainan metabolik tersebut dan mengatasi gejala 

hiperglikemia serta ketoaasidosis. Diet dan latihan disertai pemantauan kadar 

gula darah yang sering merupakan komponen terapi yang penting (Smeltzer 

dan Bare, 2015). Diabetes melitus merupakan  suatu  kelainan  metabolik  

dengan  karakteristik  utama adalah terjadinya hiperglikemik 

kronik.Meskipun pola pewarisanya belum jelas, faktor genetik dikatakan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam munculnya diabetes melitus tipe 

2 faktor genetik ini akan berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan seperti 

gaya hidup, obesitas, rendahnya aktivitas fisik, diet, dan tingginya kadar asam 

lemak bebas (Smeltzer dan Bare, 2015). Mekanisme terjadinya   diabetes 

melitus tipe 2 umumnya disebabkan karena resistensi insulin dan gangguan 

sekresi insulin. 
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  Normal   insulin   akan   terikat   dengan   reseptor   khusus   pada 

permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, 

terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glokosa didalam sel. 

Resistensi insulin pada diabetes melitus tipe 2 disertai dengan penurunan 

reaksi intra sel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan glukosa dan jaringan.Untuk mengatasi resistensi 

insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dan darah, harus terjadi 

peningkatan jumlah insulin yang disekresikan (Smeltzer dan Bare, 2015). 

  Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi 

akibat   sekresi   insulin   yang   berlebihan   dan   kadar   glukosa   akan 

dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun 

demikian, jika sel-sel B tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan 

akan  insulin maka kadar glukosa akan  meningkat  akan  terjadi  diabetes 

melitus tipe 2. Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan 

ciri khas diabetes melitus tipe 2, namun masih terdapat insulin dengan jumlah  

yang  adekuat  untuk  mencegah  pemecahan  lemak  dan  produksi badan 

keton yang menyertainya.Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada 

diabetes melitus tipe 2. Meskipun demikian, diabetes melitus tipe 2 yang 

tidak terkontrol akan menimbulkan masalah akut lainya seperti sindrom 

hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik (HHNK), (Smeltzer dan Bare, 2015) 

  Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat (selama 

bertahun-tahun) dan progresif, maka awitan diabetes melitus tipe 2 berjalan 

tanpa  terdeteksi.  Jika  gejalanya  dialami  pasien,  gejala  tersebut  sering 

bersifat ringan, seperti : kelelahan, ritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada 
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kulit yang lama-lama sembuh, inveksi vagina atau pandangan kabur (jika 

kadar glukosa sangat tinggi). Salah satu konsekuensi tidak terdeteksinya 

penyakit diabetes melitus selama bertahun-tahun adalah terjadinya konplikasi 

diabetes melitus jangka panjang (misalnya kelainan mata, neuropati feriver, 

kelainan vaskuler ferifer) mungkin sudah terjadi sebelum diagnosis ditegakan 

(Smeltzer dan Bare, 2015). 

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 

(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 
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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 

(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 dalam waktu  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 
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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.   Komplikasi 

  Kadar glukosa darah yang tidak terkontrol pada diabetes melitus 

tipe  2  akan  menyebabkan  berbagai  komplikasi.  Komplikasi  diabetes 

melitus tipe 2 terbagi dua berdasarkan nama terjadinya, yaitu : komplikasi 

akut dan komplikasi kronik (Smeltzer dan Bare, 2015). 

a. Komplikasi Akut 

1) Ketoasidosis diabetik (KAD) 

KAD merupakan komplikasi akut diabetes melitus yang ditandai dengan   

peningkatan   kadar  glukosa  darah   yang  tinggi   (300-600 mg/dL), 

disertai dengan adanya tanda dan gejala asidosis dan plasma keton (+) 

kuat. Osmolaritas plasma meningkat (300-320 mOs/mL) dan terjadi 

peningkatan anion gap (PERKENI. 2015) 

2) Hiperosmolar non ketotik (HNK) 

Pada keadaan ini terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi (600-

1200 mg/dL), tanpa tanda dan gejala asidosis, osmolaritas plasma sangat 

meningkat (330-380 mOs/mL), plasmaketon (+/-), anion gap normal atau 

sedikit meningkat (PERKENI. 2015). 
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3) Hipoglikemia 

Hipoglikemia ditandai dengan menurunya kadar glukosa darah mg/dL. 

Pasien diabetes melitus yang tidak sadarkan diri harus dipikirkan 

mengalami keadaan hipoglikemia. Gejala hipoglikemia terdiri dari 

berdebar-debar, banyak keringat, gemetar, rasa lapar, pusing, gelisah, dan 

kesadaran menurun sampai koma (PERKENI. 2015) 

b. Komplikasi Kronik 

Komplikasi jangka panjang menjadi lebih umum terjadi pada pasien 

diabetes melitus saat ini sejaan dengan penderita diabetes melitus yang 

bertahan  hidup  lebih  lama.  Penyakit  diabetes  melitus  yang  tidak 

terkontrol dalam waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya 

komplikasi kronik. Kategori umum komplikasi jangka panjang terdiri 

dari : 

1. Komplikasi makrovaskular 

Komplikasi makrovaskular pada diabetes melitus terjadi akibat akteros 

leorosis dari pembulu-pembulu darah besar, khususnya arteri akibat 

timbunan plat ateroma.Makroangiopati tidak spesifik pada diabetes 

mellitus namun dapat timbul lebih cepat, lebih sering terjadi dan lebih 

serius.Berbagai   studi   epidemiologis   menunjukan   bahwa   angka 

kematian   akibat   penyakit   kardiovaskular   dan   penderita   diabetes 

mellitus meningkat 4-5 kali dibandingkan orang normal. Komplikasi 

makroangiopati umumnya tidak ada hubungan dengan control kadar 

gula darah yang baik. Tetapi telah terbukti secara epidemiologi bahwa 

hiperinsulinemia merupakan suatu factor resiko mortalitas 



37 
 

kardiovaskular dimana peninggian kadar insulin dapat menyebabkan 

terjadinya resiko kardiovaskular menjadi semakin tinggi. Kadar insulin 

puasa > 15 mU/mL akan meningkatkan resiko mortalitas koroner 

sebesar 5 kali lipat. Makroangiopati, mengenai pembuluh darah besar 

antara  lain  adalah  pembulu  darah  jantung  atau  penyakit  jantung 

koroner,  pembuluh  darah  otak  atau  strok,  dan  penyakit  pembuluh 

darah. Hiperinsulinemia juga dikenal sebagai faktor aterogenik dan 

diduga berperan penting dalam timbulnya komplikasi makrovaskular 

(Smeltzer dan Bare. 2015). 

2. Komplikasi Mikrovaskular 

Komplikasi mikrovaskular terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh 

darah kecil khususnya kapiler yang terdiri dari retinopati diabetik dan 

neprovati  diabetik.Retinopati  diabetic  dibagi  dalam  dua  kelompok, 

yaitu retinopati non-proliveratif dan retinopati pro-liveratif.Retinopati 

non-proliveratif merupakan stadium awal dengan ditandai adanya 

mikroaneorisma, sedangkan retinopati pro-liveratif, ditandai dengan 

adanya pertumbuhan pembuluh darah kapiler, jaringan ikat dan adanya 

hipoksiaretina.Seterusnya, neprovati diabetik adalah gangguan fungsi 

ginjal akibat kebocoran selaput penyaring darah. Nefrovati diabetic 

ditandai dengan adanya proteinuria persisten (>0,5 gr/24 jam), terdapat 

retinopati dan hipertensi. Kerusakan ginjal yang spesifik pada diabetes 

mellitus   mengakibatkan   perubahan   fungsi   penyaring,   sehingga 

molekul-molekul besar seperti protein dapat masuk kedalam kemih 

(albuminoria). Akibat dari neprovatik diabetic tersebut dapat 
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menyebabkan kegagalan ginjal progresif dan upaya preventif pada 

nepropati adalah control metabolism dan control tekanan darah 

(Smeltzer dan Bare. 2015). 

3. Neuropati 

Diabtes neurovatik adalah kerusakan saraf sebagai komplikasi serius 

akibat diabetes mellitus.Komplikasi yang tersering dan paling penting 

adalah neuropati terifer, berupa hilangnya sensasi distal dan biasanya 

mengenai   kaki   terlebih   dahulu,   lalu   kebagian   tangan.Neuropati 

beresiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki dan amputasi.Gejala yang 

sering dirasakan adalah kaki terasa terbakar dan bergetar sendiri, dan 

lebih terasa sakit dimalam hari.Setelah diagnosis diabetes mellitus 

ditegakan, pada setiap pasien perlu dilakukan skrining untuk 

mendeteksi adanya polineuropatidistal. Apabila ditemukan adanya 

polineuropati distal, perawatan kaki yang memadai akan menurunkan 

resiko amputasi. Semua penyandang diabetes mellitus yang disertai 

neuropati  perifer  harus  diberikan  edukasi  perawatan  kaki  untuk 

mengurangi resiko ulkus kaki (PERKENI. 2015). 

7.   Penatalaksanaan 

  Tujuan   penatalaksanaan   secara   umum   adalah   meningkatkan 

kualitas hidup penderita diabetes. Tujuan penatalaksanaan meliputi : 

a. Tujuan Jangka Pendek : menghilangkan keluhan diabetes mellitus, 

memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi resiko komplikasi akut. 

b. Tujuan Jangka Panjang : mencegah dan menghambat progresivitas 

penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. 
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c.  Tujuan akhir pengelolaan adalah turunya morbiditas dan mortalitas 

diabetes mellitus.  

  Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian 

glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lifid (mengukur kadar 

lemak dalam darah), melalui pengelolaan pasien secra komprehensif. Pada 

dasarnya, pengelolaan diabetes mellitus dimulai dengan pengaturan makan 

disertai dengan latihan jasmani yang cukup selama beberapa waktu (2-4 

Minggu). Bila setelah itu kadar glukosa darah masih belum dapat memenuhi 

kadar sasaran metabolikyang diinginkan, baru dilakukan intervensi 

farmakologik dengan obat-obat anti diabetes oral atau suntikan insulin sesuai 

dengan indikasi. Dalam keadaan dekomvensasi metabolic berat, misalya 

ketoasidosis, diabetes mellitus dengan stress berat, berat badan yang menurun 

dengan cepat, insulin dapat segra diberikan. Pada keadaan tertentu obat-obat 

anti diabetes juga dapat digunakan sesuai dengan indikasi dan dosis menurut 

petunjuk dokter. Pemantauan kadar glukosa darah bila dimungkinkan dapat 

dilakukan sendiri  dirumah, setalah mendapat pelatihan khusus untuk itu 

(PERKENI. 2015). Menurut Smeltzer dan Bare (2015), tujuan utama 

penatalaksanaan terapi pada diabetes mellitus adalah menormalkan aktivitas 

insulin dan kadar glukosa darah. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah 

untuk menghindari terjadinya komplikasi. Tatalaksana diabetes terangkum 

kedalam empat pilar pengendalian diabetes. Empat pilar pengendalian 

diabetes, yaitu : 
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1)  Edukasi 

 Penderita diabetes perlu mengetahui seluk beluk penyakit diabetes. 

Dengan mengetahui faktor resiko diabetes, proses terjadinya diabetes, gejala 

diabetes, komplikasi penyakit diabetes, serta pengobatan diabetes, penderita 

diharapkan dapat menyadari pentingnya pengendalian  diabetes,  

meningkatkan  kepatuhan  gaya hidup sehat dan pengobatan 

diabetes.Penderita perlu menyadari bahwa mereka mampu menanggulangi 

diabetes, dan diabetes bukan lah suatu penyakit diluar 

kendalinya.Terdiagnosis sebagai penderita diabetes bukan berarti akhir dari 

segalanya.Edukasi (penyuluhan) secara individual dan pendekatan 

berdasarkan penyelesaian masalah merupakan inti perubahan perilaku yang 

berhasil. 

2)  Pengaturan makan (diit) 

 Pengaturan makan pada penderita diabetes bertujuan untuk mengendalikan 

gula darah, tekanan darah, kadar lemak darah, serta berat badan ideal. 

Dengan demikian, komplikasi diabetes dapat dihindari, sambil tetap 

mempertahankan kenikmatan proses makan itu sendiri.Pada prinsipnya, 

makanan perlu dikonsumsi teratur dan disebar merata dalam sehari. Seperti 

halnya prinsip sehat umum, makanan untuk penderita diabetes sebaiknya 

rendah lemak terutama lemak  jenuh,  kaya  akan  karbohidrat  kompleks  

yang  berserat termasuk sayur dan buah dalam porsi yang secukupnya, serta 

seimbang dengan kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari 

penderita. 
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3)  Olahraga/ latihan jasmani 

 Pengendalian kadar gula, lemak darah, serta berat badan juga 

membutuhkan aktivitas fisik teratur. Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki 

efek sangat baik meningkatkan sensitivitas insulin pada tubuh   penderita   

sehingga   pengendalian   diabetes   lebih   mudah dicapai. Porsi olahraga 

perlu diseimbangkan dengan porsi makanan dan  obat  sehingga  tidak  

mengakibatkan  kadar  gula  darah  yang terlalu rendah. Panduan umum yang 

dianjurkan yaitu aktivitas fisik dengan intensitas ringan-selama 30 menit 

dalam sehari yang dimulai secara bertahap.Janis olahraga yang dianjurkan 

adalah olahraga aerobik seperti berjalan, berenang, bersepeda, berdansa, 

berkebun. Penderita juga perlu meningkatkan aktivitas visik dalam kegiatan 

sehari-hari, seperti lebih memilih naik tangga ketimbang naik lift. Sebelum 

olahraga, sebaiknya penderita diperiksa dokter sehingga penyulit seperti 

tekanan darah  yang tinggi dapat diatasi sebelum olah raga dimulai. 

4)  Obat/Terapi Farmakologi 

 Obat oral ataupun suntikan perlu diresepkan dokter apabila gula darah 

tetap tidak terkendali setelah 3 bulan penderita mencoba menerapkan gaya 

hidup sehat di atas. Obat juga digunakan atas pertimbangan  dokter pada 

keadaan-keadaan  tertentu  seperti  pada komplikasi akut diabetes, atau pada 

keadaan kadar gula darah yang terlampau tinggi. 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

A.  Pengkajian Keluarga 

1.   Data Umum 

a.   Nama KK : Bp. S 

b.   Usia          : 52 Tahun 

c.   Pendidikan: SMA  

d.   Pekerjaan  : ASN 

e.   Alamat      : Jl. Pemuda Kel Sabilambo Kec. Kolaka 

No 

. 

Nama JK Hub. Dg 

keluarga 

Umur Pendididikan 

dikan 1. Ny. A P Istri 49 Th  IRT 

2. An. I L Anak 21 Th Mahasisiwa 

3. An. Mh L Anak 15 Th SMA 

4. An. S P Anak 

keponakan 

11 Th SMP 

 

Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Keterangan : 

  = Laki- laki 

  = Perempuan 

  = Pasien diabetes melitus 

  = Meninggal 

  = Tinggal Serumah 

 

1. Tipe Keluarga 

Tipe keluarga Tn. S. adalah Multigerational family terdiri dari 

keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal 

bersama dalam satu rumah. 

2. Suku Bangsa 

Keluarga Tn. S berasal dari suku  Bugis. Keluarga Tn. S. tinggal di 

daerah suku campuran yaitu suku Jawa dan Bugis Menurut Tn. S. bahasa 

yang di gunakan di rumah sehari-hari terkadang menggunakan bahasa 

Bugis, Jawa dan bahasa Indonesia. Sementara anak mereka hanya 

menggunakan bahasa Indonesia. 

3. Agama dan Kepercayaan yang Mempengaruhi Kesehatan 

Keluarga Tn. S. menganut kepercayaan yang sama yakni agama 

Islam. Tn. S. dan keluarga selalu taat dalam melaksanakan shalat 5 waktu, 

dan tidak ada kepercayaan lain apapun yang dapat mempengaruhi 

kesehatan keluarga. 

 

 

K 
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4. Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Dalam keluarga yang mencari nafkah adalah Tn. S, bekerja sebagai 

Petani dengan Penghasilan Tn. S. dalam sebulan berkisar 

±Rp.3.500.000/bulan. Keluarga barang-barang yang dimiliki 1 buah TV, 1 

kipas angin dan 2 motor. Pada ruang tamu terdapat 1 set kursi, pada ruang 

tengah terdapat 1 lemari TV dan didapur terdapat 1 kulkas dan 1 mesin 

cuci.  

5. Aktivitas Rekreasi Keluarga 

Keluarga Ny. A tidak mempunyai kebiasaan rutin untuk berekreasi ke 

luar kota dan jarang berkunjung ke tempat-tempat wisata. Keluarga Tn. S.  

menghabiskan waktu luangnya dengan berkumpul bersama keluarganya 

seperti menonton TV, berkunjung ke rumah keluarga dan hari libur 

digunakan untuk berkebun. 

6. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

a. Tahap Perkembangan Keluarga saat ini berada perkembangan 

keluarga dengan keluarga dewasa karena anak pertamanya berusia 

Tahap perkembangan keluarga saat ini adalah tahap perkembangan.  

b. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Adalah Keluarga Tn. S. berharap agar Ny. A dapat sembuh dari 

penyakit yang dideritanya. 

c. Riwayat Kesehatan Keluarga inti 

1) Riwayat kesehatan keluarga saat ini   
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Keluarga Tn. S. mengatakan saat ini dalam keluarganya tidak ada 

yang menderita penyakit apapun kecuali Ny. A yang sedang 

mengalami Diabetes Melitus.  

2) Riwayat penyakit keturunan 

Keluarga Tn. S. mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang 

memiliki penyakit keturunan. Ny. A  

3) Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga 

   Tabel 3.2 kesehatan masing-masing anggota keluarga 

Nama Umur 

Keadaan 

Kesehatan 

Keadaan 

Umum 

Masalah 

kesehatan 

Tn. S 52 thn Sehat Baik Tidak ada 

Ny. A 49 thn Menderita 

Diabetes 

Melitus 

Baik Diabetes 

Melitus 

An. I 21 thn Sehat Baik Tidak ada 

An. MH 15 thn Sehat Baik Tidak ada 

An. S 11 thn Sehat Baik Tidak ada 

 

4) Sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan 

Tn. S. mengatakan bahwa sumber pelayanan kesehatan yang 

biasa digunakan keluarga yaitu puskesmas Kolaka. 

7. Pengkajian Lingkungan 

a. Karakteristik rumah  
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Keluarga Tn. S. tinggal di rumah milik sendiri yang diusahakan dari 

kerja kerasnya selama menikah, luas bangunan rumah yaitu 10 kali 12 

m2 dengan tipe rumah permanen, dimana dirumah terbuat dari batu, 

atap rumah terbuat dari seng dan lantai dasar rumah adalah lantai 

tehel. Rumah keluarga Tn. S. terdiri dari 1 ruang tamu,1 ruang untuk 

menonton sekaligus ruang keluarga, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan 2 

kamar mandi. Setiap kamar tidur terdapat ventilasi. Ventilasi dan 

pencahayaan rumah baik, pencahayaan saat malam hari keluarga 

menggunakan lampu Philips. Keluarga memiliki kamar mandi sendiri 

dan jamban sendiri, keadaan bersih dan sumber air berasal dari mata 

air pegunungan untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari air tidak 

berasa, tidak berbau dan dalam keadaan bersih. Air yang di pakai 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga.  

             Gambar 3.1: Denah Rumah Keluarga Tn. S 

 

   

                             Dapur                           wc                   U 

                   

                              Ruang   Kamar II 

                                   keluarga                                                          T                    B 

 Kamar I 

                        

                   S 

      Kamar III                 Ruang Tamu 
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b. Karakterisitik tetangga dan komunitas 

Lingkungan tempat tinggal Tn. S. berpenduduk padat khususnya 

keluarga Tn. S. sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, pegawai, 

petani dan guru. Sebagian besar tetangga Tn. S. masih berstatus 

keluarga dan berasal dari daerah yang berbeda. Hubungan antar 

tetangga baik, saling membantu, bila ada tetangga yang membutuhkan 

baantuan dikerjakan saling gotong royong.  

c. Mobilitas geografis keluarga 

Keluarga setelah menikah langsung menetap di kelurahan Tahoa 

kecamatan kolaka sampai sekarang dan tidak pernah berpindah 

tempat. 

d. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Keluarga Tn. S. bertetangga dengan sebagian besar beberapa 

keluarga petani sebagian pegawai negeri sipil, kuli bangunan dan lain-

lain. Semua tetangganya mayoritas beragama Islam. Sedangkan Ny. A 

aktif dalam mengikuti arisan tetangga. 

e. Sistem pendukung keluarga 

Keluarga Tn. S mengatakan keluarga selalu menjaga dan merawat 

jika ada salah satu anggota keluarganya sakit dan membelikannya obat 

diwarung jika obatnya habis. Bila keluarga Tn. S. membutuhkan 

bantuan maka mereka akan meminta bantuan kepada tetangganya. 
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8. Struktur keluarga  

a. Pola/cara komunikasi 

Sehari-hari keluarga Tn. S. berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Tolaki. Didalam anggota keluarga terjalin 

hubungan yang harmonis, karena apabila terjadi perselisihan dalam 

anggota keluarga semuanya di selesaikan dengan musyawarah. 

b. Struktur kekuatan keluarga 

Dalam anggota keluarga Tn. S. yang berperan dominan dalam 

mengambil suatu keputusan adalah Tn. S. sendiri karena Tn. S. 

merupakan kepala keluarga. 

c. Struktur peran keluarga 

1) Tn. S. sebagai kepala keluarga, pemimpin, pencari nafkah, 

pelindung, bertanggung jawab dalam mengatur anggota 

keluarganya dan dominan dalam membuat suatu keputusan. 

2) Ny. A sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Ny. A 

berperan mengurus anaknya, mendidik anaknya, menyediakan 

makan untuk suami dan anaknya serta merawat anaknya bila 

sakit 

d. Nilai dan norma keluarga  

Nilai dan norma yang di anut keluarga Tn. S. selalu berdasarkan 

rukun Islam dan selalu menghormati orang yang lebih tua dan 

menghargai orang yang lebih muda. Keluarga Tn. S. hanya 

berharap dan selalu berdoa semoga Ny. A selalu di beri kesehatan 

dan penyakit Diabetes Melitus yang di derita Ny. A dapat sembuh. 
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e. Fungsi keluarga 

1) Fungsi afektif  

Hubungan keluarga Tn. S. terbina cukup baik dan harmonis. 

Walaupun sering terjadi konflik/perselisihan kecil tapi 

semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Tn. S. dan keluarga 

saling menyayangi satu sama lain. 

2) Fungsi sosialisasi  

Interaksi dan keluarga baik dan keluarga Tn. S. menekankan 

perlunya berhubungan dengan orang lain. Mereka 

membiasakan anak-anak mereka bermain dengan teman-

temannya. 

3) Fungsi perawatan kesehatan keluarga 

Ny. A mengatakan bahwa selama puasa masih kadang 

merasakan Diabetes Melitus dan mual. Nyeri juga kambuh 

apabila Ny. A telat makan, Ny. A tampak lemah, skala nyeri 5 

(ringan), Ny. A terlihat sering memegang uluhatinya, selain itu, 

Ny. A mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit yang di 

deritanya dan juga mengatakan tidak tahu cara mengatasi jika 

penyakit yang di deritanya kambuh. Keluarga Tn. S. sering 

bertanya tentang penyakit yang di alami Ny. A. Saat ditanya 

mengenai penyakinya Ny. A mengatakan penyakitnya itu 

karena sering terlambat makan dan Ny. A mengatakan takut 

dengan penyakit yang dialaminya saat ini. 
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4) Fungsi reproduksi 

Tn. S memiliki dua anak perempuan dan mengatakan tidak 

ingin menambah anak lagi mengingat umur mereka sudah tidak 

muda lagi 

5) Fungsi ekonomi 

Keluarga Tn. S. mengatakan penghasilan yang diperoleh cukup 

untuk memperoleh kebutuhan sandang pangan keluarga sehari-

hari.  

9. Stress dan Koping Keluarga 

a. Stressor jangka pendek 

b. Tn. S. mengatakan yang menjadi masalah dan menjadi beban 

pikiran mereka saat ini adalah bagaimana cara mengatasi penyakit 

anaknya yaitu Ny. A yang selalu kambuh. 

c. Stressor jangka panjang 

Keluarga Tn. S mengatakan Ny. A sering merasakan Diabetes 

Melitus dan mual, dan Ny. A tidak mengetahui tentang 

penyakitnya. Keluarga berharap agar Ny. A cepat sembuh. 

d. Kemampuan Keluarga berespon terhadap masalah 

Jika ada masalah dalam keluarga biasanya di diskusikan bersama 

istri. Apabila perlu nasehat biasanya keluarga minta nasehat pada 

keluarga lainnya. 

e. Strategi Koping Yang Digunakan 

Keluarga Tn. S dalam menghadapi permasalahan/stress yaitu 

dengan cara bertawakal dan berserah kepada Allah SWT serta terus 
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berusaha agar penyakit Ny. A segera sembuh dan tidak kambuh 

lagi dengan cara berobat ke pelayanan kesehatan dan bahkan 

minum obat tradisional. Keluarga juga melakukan musyawarah 

atau membicarakan masalah sebelum mengambil keputusan. 

10. Pemeriksaan Fisik 

a. Tn. S. 

1) Tanda-tanda vital: 

Tekanan darah: 170/80 mmHg, nadi: 80kali/menit, suhu              

badan: 36,50C, pernapasan: 20 kali/menit, berat badan: 69 kg, 

tinggi badan: 164 cm 

2) Sistem kardiovaskuler 

Konjungtiva merah muda, mukosa bibir lembab, tidak terdapat 

bendungan vena jagularis. 

3) Sistem respirasi 

Bentuk dada simetris, tidak ada suara napas tambahan, tidak 

ada pernapasan cuping hidung. 

4) Sistem pencernaan  

Bentuk abdomen cembung, warna kulit sawo matang, tidak ada 

nyeri tekan, tidak terdapat penimbunan cairan. 

5) Sistem persarafan 

Tingkat kesadaran composmentis, fungsi penglihatan baik 

(mata kiri dan kanan dapat melihat dengan jelas), fungsi 

pendengaran baik (telinga kiri dan kanan masih berfungsi 

dengan baik), fungsi penciuman baik (dapat membedakan bau-
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bauan), fungsi pengecapan baik (dapat membedakan rasa asin, 

manis, pahit,dan asam) 

6) Sistem musculoskeletal 

Bentuk simetris, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada 

sianosis, tidak terdapat varises, kuku kaki dan tangan pendek 

dan bersih. 

7) Sistem genitalia 

Tidak dikaji 

b. Ny. A 

1) Keadaan umum : klien nampak pucat, wajah tampak meringgis, 

klien nampak bingung dan takut. 

2) Tanda-tanda vital: 

Tekanan darah: 130/80 mmHg, nadi: 88kali/menit, suhu            

badan: 36,70C, pernapasan: 20kali/menit, berat badan: 48 kg, 

tinggi badan: 153 cm 

3) Sistem kardiovaskuler 

Konjungtiva pucat, mukosa bibir lembab, tidak terdapat 

bendungan vena jagularis. 

4) Sistem respirasi 

Bentuk dada simetris, tidak ada suara napas tambahan, tidak 

ada pernapasan cuping hidung. 

5) Sistem pencernaan  

Bentuk abdomen datar, warna kulit putih, Sistem persarafan 



53 
 

Tingkat kesadaran composmentis, fungsi penglihatan baik 

(mata kiri dan kanan dapat melihat dengan jelas), fungsi 

pendengaran baik (telinga kiri dan kanan masih berfungsi 

dengan baik), fungsi penciuman baik (dapat membedakan bau-

bauan), fungsi pengecapan baik (dapat membedakan rasa asin, 

manis, pahit,dan asam) 

6) Sistem musculoskeletal 

Bentuk simetris, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada 

sianosis, tidak terdapat varises, kuku kaki dan tangan pendek 

dan bersih.  

7) Sistem genitalia 

Tidak dikaji. 

c. An. I 

1) Tanda-tanda vital: 

Tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 84kali/menit, suhu          

badan: 370C, pernapasan: 20 kali/menit, berat badan: 58 kg, 

tinggi badan: 157 cm 

2) Sistem kardiovaskuler 

Konjungtiva merah muda, mukosa bibir lembab, tidak terdapat 

bendungan vena jagularis. 

3) Sistem respirasi 

Bentuk dada simetris, tidak ada suara napas tambahan, tidak 

ada pernapasan cuping hidung. 

4) Sistem pencernaan  
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Bentuk abdomen cembung, tidak ada nyeri tekan, tidak terdapat 

penimbunan cairan. 

5) Sistem persarafan 

Tingkat kesadaran composmentis, fungsi penglihatan baik 

(mata kiri dan kanan dapat melihat dengan jelas), fungsi 

pendengaran baik (telinga kiri dan kanan masih berfungsi 

dengan baik), fungsi penciuman baik (dapat membedakan bau-

bauan), fungsi pengecapan baik (dapat membedakan rasa asin, 

manis, pahit,dan asam). 

6) Sistem musculoskeletal 

Bentuk simetris, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada 

sianosis, tidak terdapat varises, kuku kaki dan tangan pendek 

bersih. 

7) Sistem genitalia 

Tidak dikaji 

d. An. MH 

1) Tanda-tanda vital: 

Tekanan darah: 100/70 mmHg, nadi: 80kali/menit, suhu          

badan: 36,20C, pernapasan: 20kali/menit, berat badan: 55 kg, 

tinggi badan: 145 cm. 

2) Sistem kardiovaskuler 

Konjungtiva merah muda, mukosa bibir lembab, tidak terdapat 

bendungan vena jagularis. 
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3) Sistem respirasi 

Bentuk dada simetris, tidak ada suara napas tambahan, tidak 

ada pernapasan cuping hidung. 

4) Sistem pencernaan  

Bentuk abdomen cembung, tidak ada nyeri tekan, tidak terdapat 

penimbunan cairan. 

5) Sistem persarafan 

Tingkat kesadaran composmentis, fungsi penglihatan baik 

(mata kiri dan kanan dapat melihat dengan jelas), fungsi 

pendengaran baik (telinga kiri dan kanan masih berfungsi 

dengan baik), fungsi penciuman baik (dapat membedakan bau-

bauan), fungsi pengecapan baik (dapat membedakan rasa asin, 

manis, pahit,dan asam). 

6) Sistem musculoskeletal 

Bentuk simetris, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada 

sianosis, tidak terdapat varises, kuku kaki dan tangan pendek 

bersih. 

7) Sistem genitalia 

Tidak dikaji 

e. An. S 

1) Tanda-tanda vital: 

Tekanan darah: 110/60 mmHg, nadi: 84kali/menit, suhu          

badan: 360C, pernapasan: 20kali/menit, berat badan: 40 kg, 

tinggi badan: 140 cm. 
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2) Sistem kardiovaskuler 

Konjungtiva merah muda, mukosa bibir lembab, tidak terdapat 

bendungan vena jagularis. 

3) Sistem respirasi 

Bentuk dada simetris, tidak ada suara napas tambahan, tidak 

ada pernapasan cuping hidung. 

4) Sistem pencernaan  

Bentuk abdomen cembung, tidak ada nyeri tekan, tidak terdapat 

penimbunan cairan. 

5) Sistem persarafan 

Tingkat kesadaran composmentis, fungsi penglihatan baik 

(mata kiri dan kanan dapat melihat dengan jelas), fungsi 

pendengaran baik (telinga kiri dan kanan masih berfungsi 

dengan baik), fungsi penciuman baik (dapat membedakan bau-

bauan), fungsi pengecapan baik (dapat membedakan rasa asin, 

manis, pahit,dan asam).  

6) Sistem musculoskeletal 

Bentuk simetris, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada 

sianosis, tidak terdapat varises, kuku kaki dan tangan pendek 

bersih. 

7) Sistem genitalia 

Tidak dikaji 

11. Harapan Keluarga 

a. Terhadap masalah kesehatan 
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Keluarga sangat mengharapkan kesembuhan dari penyakit yang 

diderita agar Ny. A dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti 

biasa tanpa gangguan dari penyakitnya.  

b. Terhadap petugas kesehatan 

Keluarga mengatakan dengan adanya petugas kesehatan 

diharapkan penyakit yang diderita oleh salah satu anggota 

keluarganya dapat disembuhkan dan keluarga juga sangat senang 

dengan kehadiran perawat dan berharap dapat membantu keluarga 

mencegah penyakit pada keluarganya. 

12. Keadaan Gizi Keluarga 

Pemenuhan Gizi keluarga Tn. S. mengatakan makan sebanyak 3 kali 

sehari, yaitu pada saat pagi, siang, dan malam hari. Komposisi makanan 

Tn. S. seperti nasi, ikan, sayur, telur, sinonggi, tahu tempe dan lain-lain. 

B.  DATA FOKUS 

Nama Pasien  : Ny. A               Nama Mahasiswa   : Irman Kadir 

NO. RM  : 00672      Nim          : P00320019018 

 
NO 

 
DATA 

 
PENYEBAB 

 
MASALAH 

 DS : 

1.   Tn S mengatakan 

bahwa   tidak tahu 

makanan dan 

minuman yang tepat 

untuk penyakit 

,persepsi hanya 

mengurangi minum 

manis-manis. 

Ketidak 

efektifan 

manajemen 

kesehatan 

keluarga, di 

keluarga 

Tn. S 

dengan  Ny. 

A 

Kurangnya 

pengetahuan keluarga 

dalam merawat anggota 

keluarga yang 

menderita . 
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DO : 

a.   GDS : 216 mg/dl 

b.   Tidak ada Luka di 

kaki c.   Obat dari 

Puskesmas 

glibenerid,metformin 

menderita  

 DS : 

- Ny. A dan keluarga 

mengatakan tidak begitu 

paham tentang penyakit 

Diabetes Melitus 

(pengertian, tanda dan 

gejala, serta 

komplikasi). 

- Ny. A dan keluarga 

mengatakan hanya tahu 

cara merawat keluarga 

dengan Diabetes 

Melitus di rumah 

dengan tidak makan 

atau minum gula 

berlebihan. 

- Ny. A dan keluarga 

mengatakan tidak tahu 

secara rinci cara 

merawat keluarga 

dengan Diabetes 

Melitus di rumah. 

- Ny. A  mengatakan tidak 

mengetahui bahwa 

Diabetes Melitus adalah 

penyakit keturunan. 

Klien dan 

keluarga 

kurang 

mengetahui 

tentang 

penyakit 

Diabetes 

Melitus 

Ketidakefektifan 

manajemen kesehatan 

keluarga berhubungan  

dengan Kurangnya 

keluarga dalam  hal 

merawat anggota keluarga 

yang menderita   
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DO : 

- Ny. A dan keluarga 

tidak dapat menjawab  

sebagian pertanyaan 

tentang penyakit Diabetes 

Melitus. 

  

 

3.   SKORING 

 

Kriteria Hitungan Skor Pembenaran 

Sifat masalah. 

Skala : 

Aktual 3 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 

masalah 

dapat diubah. 

Skala : 

Tdk dapat  0 

Potensial masalah 

untuk dicegah 

Skala : 

Tinggi  3 

Cukup  2 

Rendah  1 

 

Menonjolnya 

masalah. 

 

 

 

3/3 x1 

 

 

 

 

 

 

 

0/2x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Sifat masalah tidak dapat 

diubah karena  Ny. A 

menderita  .hasil 

pemeriksaan laborat tgl 

22 juni 2020 GDS 216 

mg 

Obat 

metformin,glimepirid 

Masalah tidak efektif ,  

Ny. A  Lansia dan tidak 

mengetahui tentang diet 

,olah raga,jadi perlu 

edukasi. 

 

 

 

Masalah lanjut sudah 

terjadi,   membutuhkan 

perawatan segera. 
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Skala : 

Masalah berat harus 

segera di tangani 2 

Ada masalah tp tdk 

perlu ditangani 1 

Masalah tidak 

dirasakan 0 

 

 

 

 

 

0/2x1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Ny. A mengatakan 

bahwa masalah penyakit  

nya perlu dikendalikan 

Jumlah skor =  3  

Sifat masalah. 

Skala : 

Aktual  

 

Kemungkinan 

masalah 

dapat diubah. 

Skala : 

Tdk dapat  0 

 

Potensial masalah 

untuk dicegah 

Skala : 

Tinggi  3 

Cukup  2 

Rendah  1 

 

Menonjolnya 

masalah. 

Skala : 

Masalah berat harus 

segera di tangani 2 

Ada masalah tp tdk 

perlu ditangani 1 

Masalah tidak 

 

 

 

3/3 x1 

 

 

 

 

0/2x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/2x1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Klien dan keluarga kurang 

mengetahui tentang 

penyakitnya 

  

terutama cara 

perawatan anggota 

keluarga dengan Diabetes 

Melitus. 

 

Sumber daya keluarga ada 

(pendidikan, kemauan 

menerima perubahan). 

Keluarga  

 

 

 

 

mempunyai motivasi 

tinggi untuk merawat 

responden agar kondisi 

kesehatannya 

membaik 
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dirasakan 0 

Jumlah skor =  3  

 

 

 

4. Diagnosa Keperawatan Keluarga 

 

a. Defisit  pengetahuan b/d Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan Diabetes Melitus. 

b. Manajemen Kesehatan Keluarga tidak Efektif  berhubungan  dengan 

Kurangnya dalam  hal merawat anggota keluarga yang menderita 

Diabetes Melitus 
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E. Intervensi Keperawatan Keluarga 

 

 

No 
Diagnosa Keperawatan Tujuan dan kriteria hasil 

Perencanaan Keperawatan 

 
Rasional 

1. Defisit pengetahuan b/d 

Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

Diabetes Melitus. 

 

 

 

 

 

 

 

diharapkan terjadi peningkatan 

pengetahuan klien dan keluarga dan 

dapat mengenal masalah kesehatan 

Diabetes Melitus 

dengan Kriteria Hasil : 

 Meningkatnya Pengetahuan  

tentang penyakitnya  

 Menegetahui tentang gejala 

dan penyebab penyakit  dan 

komplikasinya 

1. Observasi TTV 

2. Kaji tingkat pengetahuan  pasien 

dan keluarga tentang penyakit 

Diabetes Melitus. 

 

3. Berikan pendikan kesehatan 

terkait penyakit Diabetes Melitus 

  

4. Mengajarkan pola makan yang 

sehat bagi keluarga 

 

5. Anjurkan keluarga untuk rajin 

memeriksakan kesehatanya 

6. Berikan kesempatan keluarga 

untuk menanyakan penjelasan 

yang telah di diskusikan 

 

1. Mengetahui keadaan umum 

klien 

2. Mengetahui tingkat 

pengetahuan keluarga 

tentang kesehatan yang 

dialami keluarga. 

3. Untuk menambah 

pengetahuan keluarga 

tentang Diabetes Melitus 

4. Mencegah terjadinya 

Diabetes Melitus berulang. 

5. Agar kesehatan keluarga 

dapat terkontrol. 

Untuk mengevaluasi 

kembali, apakah keluarga 

sudah memahami apa yang 

telah di diskusikan dengan 

perawat. 

2. Manajemen Kesehatan 

Keluarga tidak Efektif  

berhubungan  dengan 

Kurangnya dalam  hal 

merawat anggota 

keluarga yang menderita 

1.   Tujuan jangka Panjang : 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan manajemen 

kesehatan keluarga di keluarga 

1.   Lakukan 

penyuluhan kesehatan tentang  

diet diabetes Militus. 

2.   Sarankan kontrol GDS  1  bln 

1.  Penyuluhan kesehatan 

tentang  diet diabetes Militus. 

2.   Memeriksakan GDS  1  

bln sekali. 
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Diabetes Melitus  

 

Tn. S  menjadi efektif dengan 

Kriteria hasil : 

•   Gula  darah  Ny. A: normal. 

•    Tidak          terjadi komplikasi  

diabetes Militus. 

2.   Tujuan jangka pendek : 

      Setelah       dilakukan tindakan 

keperawatan keluarga Tn.S 

mampu merawat : 

1) Menyediakan diet . 

2)  Kontrol        gula darah rutin 

1 bln sekali. 

3) Minum   obat   rutin 

dengan 5 benar: benar obat, 

orang, cara, waktu, dosis. 

4)  Kontrol       rutin       ke 

Puskesmas. 

5) Aktifitas yang tepat. 

sekali. 

3.   Ajarkan senam kaki 

4.   Sarankan istirahat tepat    

pada waktunya. 

5.   Motivasi dan lakukan olah 

raga yang ringan  

3.   Megajarkan Tehnik 

senam kaki 

 4.   istirahat tepat    pada 

waktunya. 

5.  Memberikan motivasi 

dan  olah raga yang 

ringan 
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F. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Keluarga 

Hari/ 

Tgl/ 

Jam 

Implementasi DX Evaluasi 

Hari 

pertama  

Senin, 

22 Juni 

2020 

Jam : 

13.00 

WITA  

 

 

 

1) BHSP sebelum melakukan pengkajian 

Hasil : Keluarga mengerti dengan bahasa yang 

digunakan serta nampak keluarga bersedia untuk dikaji. 

2) Mengobservasi TTV 

Hasil: TTV: TD:130/80mmHg,     P: 20x/mnt 

                          N   :80x/mnt               S: 36,70C 

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan tidak paham tentang penyakit 

Diabetes Melitus 

4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang penyakit Diabetes Melitus 

Hasil:  Ny. A dan keluarga nampak mendengarkan apa 

yang dijelaskan 

5) Mengajarkan pola makan yang sehat bagi keluarga 

Hasil: Ny. A mengatakan akan melakukan  apa yang 

diajarkan 

6) Menganjurkan keluarga  untuk rajin memeriksakan 

kesehatanya. 

Hasil: Ny. A mengatakan akan rajin memeriksakan 

kesehatanya 

7) Memberikan  kesempatan keluarga untuk menanyakan 

penjelasan terkait penyakit Diabetes Melitus 

1, 2 

 

1, 2 

 

1 

 

 

 

1 

 

    2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

S :  

 Ny. A mengatakan masih belum mengetahui  

tentang penyakit Diabetes Melitus. 

O :  

 Ny. A tampak masih nampak binggung 

ketika ditanya 

 Hasil: TTV:  

TD:130/80mmHg    

 P: 20x/mntN   

N :80x/mnt                

S: 36,70C 

Hasil Pemeriksaan Lab : 

GDS : 216 mg/ml 

A :  

 Masalah defisiensi pengetahuan belum 

teratasi. 

 Manajemen kesehatn keluarga belum 

teratasi 

P  :  

 Intervensi di lanjutkan dan defisiensi  

pengetahuan 
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Hasil: Ny. A mengatakan belum terlalu paham dengan 

penjelasan tentang penyakit Diabetes Melitus 

 

 

 

Hari kedua 

Selasa, 

23 Juni 

2020 

Jam : 

14.00 

WITA  

 

 

1) BHSP sebelum melakukan pengkajian 

Hasil : Keluarga mengerti dengan bahasa yang 

digunakan serta nampak keluarga bersedia untuk dikaji. 

2) Mengobservasi TTV 

Hasil: TTV: TD:130/90mmHg,     P: 20x/mnt 

                          N  :84x/mnt               S: 36,40C  

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan masih tidak paham tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang penyakit Diabetes Melitus 

Hasil:  Ny. A dan keluarga nampak mendengarkan apa 

yang dijelaskan 

5) Mengajarkan pola makan yang sehat dan diet diabetes 

Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan akan melakukan  apa yang 

diajarkan hanya saja hari ini dia lupa pantangan dari 

Diabetes Melitus  

6) Menganjurkan keluarga  untuk rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas  

Hasil: Ny. A mengatakan akan rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas 

7) Memberikan  kesempatan keluarga untuk menanyakan 

1, 2 

 

1, 2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

S :  

 Ny. A mengatakan masih belum mengetahui  

tentang penyakit Diabetes Melitus. 

 Ny. A. Mengatakan menjaga pola makan 

dan diet diabetes melitus 

 Ny. A mengatakan akan kepuskesmas 

mengontrol kesehatnnya dan memeriksakan 

gula darah 

O :  

 Ny. A tampak masih nampak binggung 

ketika ditanya 

 Hasil: TTV:  

TD:120/80mmHg    

 P: 20x/mntN   

N :78x/mnt                

S: 36,30C 

A :  

 Masalah defisiensi pengetahuan belum 

teratasi. 

 Manajemen kesehatn keluarga belum 

teratasi 

P  :  

 Intervensi di lanjutkan dan defisiensi 

pengetahuan 
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penjelasan terkait penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan mulai paham dengan 

penjelasan tentang penyakit Diabetes Melitus 

8) Menyarankan Istrahat yang Cukup dan Berolahraga 

Hasil : Ny. A mengatakan Jam 21: 00 sdh istrahat tidur 

dan jam 05:00 sdh bangun sholat dan olahraga ringan 

 

Hari 

ketiga 

Rabu, 

24 Juni 

2020 

Jam : 

13.30 

WITA  

 

 

1) BHSP sebelum melakukan pengkajian 

Hasil : Keluarga mengerti dengan bahasa yang 

digunakan serta nampak keluarga bersedia untuk dikaji. 

2) Mengobservasi TTV 

Hasil: TTV: TD:130/90mmHg,     P: 20x/mnt 

                          N  :84x/mnt               S: 36,40C  

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan masih tidak paham tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang penyakit Diabetes Melitus 

Hasil:  Ny. A dan keluarga nampak mendengarkan apa 

yang dijelaskan 

5) Mengajarkan pola makan yang sehat dan diet diabetes 

Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan akan melakukan  apa yang 

diajarkan hanya saja hari ini dia lupa pantangan dari 

Diabetes Melitus  

6) Menganjurkan keluarga  untuk rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas  

Hasil: Ny. A mengatakan akan rajin memeriksakan 

1, 2 

 

1, 2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

S :  

 Ny. A mengatakan Sudah  mengetahui  

tentang penyakit Diabetes Melitus. 

 Ny. A. Mengatakan menjaga pola makan 

dan diet diabetes melitus 

 Ny. A mengatakan akan kepuskesmas 

mengontrol kesehatnnya dan memeriksakan 

gula darah 

O :  

 Ny. A tampak masih nampak binggung 

ketika ditanya 

 Hasil: TTV:  

TD:120/70mmHg    

 P: 20x/mntN   

N :80x/mnt                

S: 36,60C 

A :  

 Masalah defisiensi pengetahuan belum 

teratasi. 

 Manajemen kesehatn keluarga belum 

teratasi 

P  :  
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kesehatanya dipuskesmas 

7) Memberikan  kesempatan keluarga untuk menanyakan 

penjelasan terkait penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan mulai paham dengan 

penjelasan tentang penyakit Diabetes Melitus 

8) Menyarankan Istrahat yang Cukup dan Berolahraga 

Hasil : Ny. A mengatakan Jam 21: 00 sdh istrahat tidur 

dan jam 05:00 sdh bangun sholat dan olahraga ringan 

 Intervensi di lanjutkan dan defisiensi 

pengetahuan 

 Motivasi kepada keluarga untuk 

lakukan intervensi yang diajarkan oleh 

perawat 

 

Hari 

keempat 

Kamis, 

25 Juni 

Jam : 

13.00 

WITA 

1) BHSP sebelum melakukan pengkajian 

Hasil : Keluarga mengerti dengan bahasa yang 

digunakan serta nampak keluarga bersedia untuk dikaji. 

2) Mengobservasi TTV 

Hasil: TTV: TD:130/90mmHg,     P: 20x/mnt 

                          N  :84x/mnt               S: 36,40C  

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan masih tidak paham tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang penyakit Diabetes Melitus 

Hasil:  Ny. A dan keluarga nampak mendengarkan apa 

yang dijelaskan 

5) Mengajarkan pola makan yang sehat dan diet diabetes 

Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan akan melakukan  apa yang 

diajarkan hanya saja hari ini dia lupa pantangan dari 

1, 2 

 

1, 2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

S :  

 Ny. A mengatakan sudah mengetahui  

tentang penyakit Diabetes Melitus. 

 Ny. A. Mengatakan sudah bisa mengatur 

pola makan dan diet diabetes melitus 

 Ny. A mengatakan akan kepuskesmas 

mengontrol kesehatnnya dan memeriksakan 

gula darah 

 Ny. A Mengatakan akan memeriksakan 

kesehatnnya setiap bulan kepuskesmas 

O :  

 Ny. A tampak Mengerti ketika ditanya 

 Hasil: TTV:  

TD:120/80mmHg    

 P: 20 x/mntN   

N :80x/mnt                

S: 36,70C 
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Diabetes Melitus  

6) Menganjurkan keluarga  untuk rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas  

Hasil: Ny. A mengatakan akan rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas 

7) Memberikan  kesempatan keluarga untuk menanyakan 

penjelasan terkait penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan mulai paham dengan 

penjelasan tentang penyakit Diabetes Melitus 

8) Menyarankan Istrahat yang Cukup dan Berolahraga 

Hasil : Ny. A mengatakan Jam 21: 00 sdh istrahat tidur 

dan jam 05:00 sdh bangun sholat dan olahraga ringan 

 

2 

A :  

 Masalah defisiensi pengetahuan sudah 

teratasi. 

 Manajemen kesehatan keluarga belum 

teratasi 

P  :  

 Intervensi di lanjutkan dan defisiensi 

pengetahuan 

 Motivasi kepada keluarga untuk tetap 

lakukan intervensi yang diajarkan oleh 

perawat 

 Mengatur Pola Makan yang baik dan 

diet Diabetes Melitus 

 

 

Hari 

kelima 

Jumat 

26  Juni 

2020 

Jam : 

13.20 

WITA  

 

1) BHSP sebelum melakukan pengkajian 

Hasil : Keluarga mengerti dengan bahasa yang 

digunakan serta nampak keluarga bersedia untuk dikaji. 

2) Mengobservasi TTV 

Hasil: TTV: TD:130/90mmHg,     P: 20x/mnt 

                          N  :84x/mnt               S: 36,40C  

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan masih tidak paham tentang 

penyakit Diabetes Melitus 

4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang penyakit Diabetes Melitus 

Hasil:  Ny. A dan keluarga nampak mendengarkan apa 

1, 2 

 

1, 2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

S :  

 Ny. A mengatakan sudah mengetahui  

tentang penyakit Diabetes Melitus. 

 Ny. A. Mengatakan sudah bisa mengatur 

pola makan dan diet diabetes melitus 

 Ny. A mengatakan akan kepuskesmas 

mengontrol kesehatnnya dan memeriksakan 

gula darah 

 Ny. A Mengatakan akan memeriksakan 

kesehatnnya setiap bulan kepuskesmas 

O :  

 Ny. A tampak Mengerti ketika ditanya 

 Hasil: TTV:  
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yang dijelaskan 

5) Mengajarkan pola makan yang sehat dan diet diabetes 

Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan akan melakukan  apa yang 

diajarkan hanya saja hari ini dia lupa pantangan dari 

Diabetes Melitus  

6) Menganjurkan keluarga  untuk rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas  

Hasil: Ny. A mengatakan akan rajin memeriksakan 

kesehatanya dipuskesmas 

7) Memberikan  kesempatan keluarga untuk menanyakan 

penjelasan terkait penyakit Diabetes Melitus 

Hasil: Ny. A mengatakan mulai paham dengan 

penjelasan tentang penyakit Diabetes Melitus 

8) Menyarankan Istrahat yang Cukup dan Berolahraga 

Hasil : Ny. A mengatakan Jam 21: 00 sdh istrahat tidur 

dan jam 05:00 sdh bangun sholat dan olahraga ringan 

 

2 

 

2 

 

 

2 

TD:120/70mmHg    

 P: 20 x/mntN   

N :80x/mnt                

S: 36,40C 

 

A :  

 Masalah defisiensi pengetahuan sudah 

teratasi. 

 Manajemen kesehatan keluarga Sudah 

teratasi 

P  :  

 Intervensi di lanjutkan dan defisiensi 

pengetahuan 

 Motivasi kepada keluarga untuk tetap 

lakukan intervensi yang diajarkan oleh 

perawat 

 Mengatur Pola Makan yang baik dan 

diet Diabetes Melitus 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada tahap ini penulis membandingkan antara teori dan hasil yang 

didapatkan di keluarga Tn. S dengan anggota keluarga Ny. A  menderita Diabetes 

Melitus di wilayah kerja Puskesmas Kolaka. Beberapa hal yang ditemui, mulai 

dari pengkajian, diagnosa, rencana tindakan keperawatan, implementasi dan 

evaluasi. 

A. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dimana 

seorang perawat mulai mengumpulkan informasi tentang keluarga yang 

dibinanya. Ny. A yang menderita penyakit Diabetes Melitus , dengan melihat 

gejala yang ada pada teori dengan fakta yang ada, tidak semua keluhan yang 

ada pada teori juga terdapat pada fakta yang ada. Adapun gejala-gejala yang 

tidak ditemukan dalam kasus keluarga yaitu : anoreksia,  mual, dan muntah . 

Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh tingkat perkembangan penyakit Diabetes 

Melitus yang dialami klien. 

Dari pengkajian Ny. A yang dilakuan pada tanggal 22 Juni 2020 

hasilnya yaitu pasien mengatakan memilki riwayat penyakit Diabetes Melitus, 

Ny. A mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit yang dideritanya, Ny. A 

mengatakan takut dengan penyakit yang di alaminya saat ini, keluarga Tn. S. 

sering bertanya tentang penyakit yang dialami Ny. A. Dan tidak tahu 

bagaimana cara mengatasi jika penyakit yang di deritanya kambuh. Klien 

nampak binggung saat ditanya. 
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Berdasarkan hasil pengkajian diatas jika dibandingkan dengan teori 

yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori 

dan hasil pengkajian yang telah dilakukan. Timbulnya kesenjangan atau 

perbedaan diatas dikarenakan manusia itu unik, dimana setiap individu akan 

memberikan respon yang berbeda-beda terhadap setiap gangguan atau 

pengaruh yang mengancam integritas dirinya sebagai suatu kesatuan yang 

utuh dari komponen bio-psiko-sosial dan spiritual. 

B. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan keluarga Pada kasus Ny. A ditemukan diagnosa 

keperawatan yaitu : Defisit pengetahuan b/d Ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan Diabetes Melitus dan Kedua Manajemen 

Kesehatan Keluarga tidak Efektif  berhubungan  dengan Kurangnya dalam  hal 

merawat anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus. 

Dengan demikian tidak semua diagnosa akan muncul sesuai dengan 

rumusan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia pada penderita Diabetes 

Melitus, hal ini disesuaikan dengan keluahan yang dialami pasien. 

C. Rencana Tindakan Keperawatan 

Perencanaan adalah bagian dari fase pengorganisasian dalam proses 

keperawatan keluarga yang meliputi penentuan tujuan perawatan (jangka 

panjang/pendek). 

Hal penting dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan : 

1. Tujuan hendaknya logis, sesuai masalah dan mempunyai jangka waktu 

yang sesuai dengan kondisi klien. 
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2. Kriteria hasil hendaknya dapat diukur dengan alat ukur dan di observasi 

dengan panca indera perawat yang objektif. 

Dalam menetapkan intervensi harus : 

1. Rencana tindakan harus berorientasi pada pemecahan masalah. 

2. Rencana tindakan yang dibuat dapat dilakukan mandiri oleh keluarga. 

3. Rencana tindakan yang dibuat berdasarkan masalah kesehatan. 

4. Rencana tindakan sederhana dan mudah dilakukan. 

Dalam menyusun rencana tindakan keperawatan keluarga Tn. S 

khususnya Ny. A penulis tidak menemukan kesenjangan karena telah 

mengacu pada teori yang ada, yaitu rencana tindakan harus berorientasi pada 

pemecahan masalah. Rencana tindakan yang dibuat dapat dilakukan mandiri 

oleh keluarga. Rencana tindakan yang dibuat berdasarkan masalah kesehatan, 

rencana tindakan sederhana dan mudah dilakukan. Rencana tindakan 

perawatan dapat dilakukan secara terus-menerus oleh keluarga. 

D. Implementasi 

Implementasi keperawatan keluarga tahapan implementasi penulis 

tidak menemukan kesenjangan antara teori dan tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan, penulis melakukan tindakan keperawatan berdasarkan 

rencana keperawatan yang dibuat dengan mengacu pada teori yang ada serta 

tindakan-tindakan yang dapat memecahkan atau meringankan masalah yang 

sedang dihadapi. Implementasi tidak menemukan kesulitan karena sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada pada lingkungan keluarga. 
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E. Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil 

implementasi dengan criteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat 

keberhasilannya. Bila hasil evaluasi tidak atau berhasil sebagian, perlu disusun 

rencana keperawatan yang baru. Perlu diperhatikan juga bahwa evaluasi perlu 

dilakukan beberapa kali dengan melibatkan keluarga sehingga perlu pula 

direncanakan waktu yang sesuai dengan kesediaan keluarga. 

Dari hasil yang didapatkan pada keluarga Tn. S khususnya Ny. A  yang 

menderita Diabetes Melitus sebelum dilakukan asuhan keperawatan Ny. A 

yang menderita penyakit Diabetes Melitus merasakan nyeri uluhati dan mual. 

Tetapi, setelah melakukan asuhan keperawatan keluhan yang dirasakan Ny. A 

bias berkurang dan ditemukan evaluasi dengan menggunakan SOAP maka dua 

masalah keperawatan tersebut teratasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Dalam pengkajian ditemukan masalah kesehatan yaitu penyakit Diabetes 

Melitus. Penulis juga menemukan beberapa kesenjangan antara teori dan 

kasus yang disebabkan karena respon setiap individu yang berbeda-beda 

terhadap suatu penyakit serta keadaan lingkungan yang berbeda-beda pula. 

1. Diagnosa keperawatan pada penelitian ini adalah Defisit pengetahuan b/d 

Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan Diabetes Melitus 

dan Manajemen Kesehatan Keluarga tidak Efektif  berhubungan  dengan 

Kurangnya dalam  hal merawat anggota keluarga yang menderita Diabetes 

Melitus.  

2. Rencana tindakan keperawatan dilakukan berdasarkan keluhan pasien 

dengan melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah keperawatan 

yaitu Defisit pengetahuan b/d Ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan Diabetes Melitus dan Manajemen Kesehatan Keluarga 

tidak Efektif  berhubungan  dengan Kurangnya dalam  hal merawat 

anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus.  

3. Implementasi berpedoman pada rencana tindakan yang sudah dibuat yaitu 

dalam tahapan implementasi penulis tidak menemukan kesenjangan antara 

teori dan kasus. 

4. Evaluasi dari tindakan keperawatan dengan diagnosa keperawatan dua 

masalah keperawatan teratasi. 
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B.  Saran 

1. Untuk keluarga binaan diharapkan agar keluarga dapat memelihara, 

meningkatkan serta menciptakan perilaku hidup sehat yang telah dimiliki oleh 

keluarga selama pembinaan dan penyuluhan yang disampaikan oleh penulis. 

2. Untuk puskesmas diharapkan kepada kepala puskesmas, sebaiknya program 

kesehatan masyarakat yang berlangsung selama ini hendaknya lebih 

ditingkatkan agar keluarga dapat mengetahui secara dini mengenai cara 

pencegahan dan penanganannya. 

3. Untuk institusi hasil studi kasus yang dilakukan pada keluarga Tn. S khususnya 

Ny. A yang menderita Diabetes Melitus merupakan data awal dan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan kepada institusi khususnya kepada yang 

akan melaksanakan studi kasus selanjutnya. 
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