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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus adalah penyakit yang tidak menular tapi tidak bisa 

disembuhkan. Sehingga penderita yang mempunyai penyakit diabetes mellitus ini 

harus bisa menjaga dan menyeimbangkan kadar gula darah yang ada di dalam 

tubuh.  Kepatuhan terhadap program diet, perilaku hidup sehat dan dukungan dari 

keluarga bisa mengurangi angka diabetes melitus di Indonesia. Diabetes mellitus 

terjadi karena adanya perubahan gaya hidup seseorang yang menjadi penyebab 

pola penyakit di masyarakat (Dyah restuning P, 2018). Beragamnya jenis 

makanan dan minuman yang beredar dan rasa cepat bosan terhadap menu diit 

yang ditetapkan, menjadi salah satu penyebab penderita tidak  patuh terhadap 

program diit yang sedang dilakukan. Olahraga dan jadwal minum obat yang harus 

dilakukan setiap hari dengan tepat waktu juga akan mepercepat rasa bosan 

penderita diabetes mellitus, tak jarang penderita frustasi dan menyepelekan hal 

tersebut. 

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pada penderita 

diabetes mellitus yaitu jenis kelamin, prevalensi diabetes mellitus pada perempuan 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 1,78% terhadap 1,2% 

menurut Riskesdas 2018, stress, konsumsi alkohol dan lingkungan. Hasil 

penelitian gibney (2016) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan pada penderita diabetes mellitus antara lain kepercayaan diri, 

pengetahuan, pendidikan nutrisi dan dukungan keluarga (Budiyani, 2019 : 83). 
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Masalah ketidakpatuhan penderita diabetes mellitus terhadap diit, obat 

dan olahraga yang dijalankan sangat fatal jika tidak dilakukan, karena hal ini 

menentukan keberhasilan dalam mengontrol kadar gula darah, jika kadar gula 

darah tidak dapat terkontrol maka resiko komplikasi sangat tinggi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Musyafirah pada 2016 menunjukkan bahwa lebih banyak 

pasien diabetes mellitus yang mengalami komplikasi yaitu berjumlah 69,2% 

dibanding yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 30,8%, diantaranya 

Retinopati Diabetik 12,0%, Neuropati Diabetik 42,1%, Nefropati Diabetik 

18,0%, Penyakit Jantung Koroner 10,8%, Stroke 13,2%, dan TB Paru 3,6%. 

Diabetes Mellitus terjadi karena berbagai macam faktor genetik,infeksi 

virus, kolestrol tinggi, kerusakan imunologi, kemudian terjadi kerusakan sel beta 

dan ketidakseimbangan produksi insulin. Bila insulin tidak ada atau kerja insulin 

terganggu maka gula dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel dan mengalami 

defisiensi insulin yang menyebabkan hiperglikemia.  

Merubah perilaku penderita diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara 

melibatkan keluarga. Keluarga dapat memberikan dukungan moral dan empati 

yang menyenangkan dalam menurunkan beban psikologis, karena hal ini dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri penderita untuk mengatasi 

masalah akibat penyakit diabetes. Memberi perlakuan dan bantuan yang  

mendukung, misalnya dengan menaruh obat di tas kerja atau tempat yang mudah 

di jangkau agar penderita selalu ingat jadwal minum obat, menjauhkan makanan 

yang menjadi pantangan penderita agar tidak menggugah selera, serta 

memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dialami oleh penderita. 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan sering memberi informasi juga akan
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merubah perilaku penderita diabetes untuk patuh terhadap pengobatan dan 

pola hidup yang harus diterapkan.Sehubungan dengan uraian yang dijelaskan di 

atas, masalah ketidakpatuhan pada penderita diabetes mellitus sangatlah 

penting, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang  Asuhan 

Keperawatan Keluarga Pada Penderita Diabetes Mellitus dengan Ketidakpatuhan 

di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Gambaran Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Penderita 

Diabetes Mellitus dengan Masalah Ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo 

Kota Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mampu  menggambarkan Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Penderita 

Diabetes Mellitus dengan Masalah Ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo 

Kota Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan pengkajian keperawatan keluarga pada penderita diabetes 

mellitus dengan ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 

2. Menggambarkan masalah keperawatan pada penderita diabetes mellitus 

dengan ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 

3. Menggambarkan intervensi keperawatan pada penderita diabetes mellitus 

dengan ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 

4. Menggambarkan implementasi keperawatan pada penderita diabetes mellitus 

dengan ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 
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5. Menggambarkan evaluasi perkembangan keperawatan pada penderita 

diabetes mellitus dengan ketidakpatuhan di Kelurahan  Ngemplakrejo Kota 

Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi 

manfaat:  

1. Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada penderita 

diabetes mellitus.  

2. Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 

3. Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit hasil studi kasus ini, dapat 

menjadi masukan bagi pelayanan di Kelurahan Ngemplakrejo Kota 

Pasuruan agar dapat melakukan asuhan keperawatan pada penderita 

diabetes mellitus dengan baik  

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi 

peneliti berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan 

keperawatan pada penderita dengan diagnosa diabetes mellitus.  

5. Bagi profesi kesehatan, sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan 

dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan 

pada penderita dengan diabetes mellitus. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode  

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa 

atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 
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yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan 

proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga 

maupun tim kesehatan lain.  

2. Observasi  

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien  

3. Pemeriksaan  

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboraturium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnose dan penanganan selanjutnya 

1.5.3 Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien  

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medik perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim 

kesehatan lain 

1.5.4 Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1.6.1 Bagian awal 

memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi.  

1.6.2 Bagian inti 

 terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab berikut 

ini :  

Bab I : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus.  

Bab II : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut 

pandang medis dan asuhan keperawatan klien dengan diagnose diabetes 

mellitus serta kerangka masalah.  

Bab III : Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnose, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

Bab IV : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.  

Bab V : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.  

1.6.3 Bagian akhir 

teridiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Penyakit Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus adalah kondisi ketika tubuh tidak dapat mengendalikan 

kadar gula dalam darah (glukosa), yang normalnya pada gula darah puasa 80-130 

mg/dL, kadar gula darah sewaktu 100-200mg/dL, serta kadar gula darah 2 jam PP 

120-200. Glukosa merupakan hasil penyerapan makanan oleh tubuh, yang 

kemudian menjadi sumber energi. Pada umumnya, kadar glukosa ini terus 

meningkat sehingga terjadi penumpukan. (Pudiastuti, 2016).  

Berdasarkan definisi American Diabetes Association (ADA) tahun 2010, 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerjainsulin, atau kedua-duanya (Christanto, 2014). 

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus  

Berdasarkan VitaHealth (2016), penyebab pada penderita Diabetes Melitus 

yaitu : 

1. Kelainan genetik 

Diabetes dapat diturunkan menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes karena kelainan gen yang mengakibatkan tubuhnya tidak dapat 

menghasilkan insulin dengan baik titik tetapi resiko terkena diabetes juga 

tergantung pada faktor kelebihan berat badan stres, dan kurang gerak. 
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2. Usia 

Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologis yang secara drastis 

menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun, Diabetes sering muncul setelah 

seseorang memasuki usia rawan tersebut, terutama setelah usia 45 tahun pada 

mereka yang berat badannya berlebih sehingga tubuhnya tidak peka terhadap 

insulin. 

3. Gaya hidup stres  

Stres kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang manis-

manis dan berlemak tinggi untuk meningkatkan kadar serotonin otak. Serotonin 

ini memiliki efek penenang sementara untuk meredakan stres nya. Tetapi gula dan 

lemaknya itulah yang berbahaya bagi mereka yang berisiko terkena diabetes 

melitus. 

4. Pola makan yang salah 

Kurang gizi atau kelebihan berat badan sama-sama meningkatkan resiko 

Diabetes, kurang gizi (malnutrisi) dapat merusak pankreas, sedangkan obesitas 

(berat badan berlebihan) mengakibatkan gangguan kerja insulin (resisten insulin). 

Kurang gizi dapat terjadi selama kehamilan, masa kanak-kanak, dan pada usia 

dewasa akibat diet ketat berlebihan. Sedangkan kurang gizi pada janin mungkin 

terjadi karena ibunya merokok atau mengkonsumsi alkohol selama masa hamil. 

Sebaliknya, obesitas bukan karena makanan yang manis atau kaya lemak tetapi 

lebih disebabkan jumlah konsumsi yang terlalu banyak, sehingga cadangan gula 

darah yang disimpan didalam tubuh sangat berlebihan sekitar 80% penderita 

diabetes tipe 2 adalah mereka yang tergolong gemuk. 

 



9 
 

 
 

2.1.3 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi Diabetes Mellitus menurut Nurarif (2015) : 

1. Diabetes Melitus Tipe I (Insulin Dependent Diabetes Melitus, IDDM) 

Diabetes Mellitus tergantung insulin, yang disebabkan oleh destruksi sel 

Beta akibat proses autoimun. Keadaan defisiensi insulin ini biasanya dikatakan 

absolut karena ketergantungan yang sepenuhnya pada insulin-eksogen. Penderita 

IDDM cenderung memiliki keadaan intoleransi glukosa yang lebih berat dan tidak 

stabil. IDDM lebih kas/cenderung terjadi pada semua usia, umumnya usia muda. 

2. Diabetes Melitus Tipe II (Non Insulin Dependent Diabetes Melitus, 

NIDDM)  

Diabetes Mellitus tidak tergantung insulin. Disebabkan oleh kegagalan 

relatif sel beta dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunnya 

kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer 

dan umtuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Kebanyakan yang menderita 

diabetes tipe 2 adalah wanita dari pada pria, mungkin karena diabetes munculnya 

di usia yang lebih lanjut dan wanita umumnya hidup lebih lama. 

3. Diabetes Melitus Sekunder ( Diabetes yang berhubungan dengan keadaan 

atau sindrom tertentu) 

Diabetes yang terjadi karena akibat kerusakan pada pankreas yang 

menyebabkan sebagian besar kelenjar rusak.  

4. Diabetes Melitus yang berhubungan dengan Malnutrisi 

Masih terdapat dua kategori lain yaitu abnormalitas metabolisme glukosa 

yaitu: 
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a. Kerusakan Toleransi Glukosa (KTG)  

Konsentrasi glukosa antara normal dan Diabetes Melitus dapat menjadi 

normal atau tetap tidak bertambah, bahkan dapat melebihi nilai konsentrasi 

tersebut.  

b. Diabetes Melitus Gestasional (DMG)  

Merupakan suatu gangguan toleransi karbohidrat yang terjadi pada saat 

kehamilan. DMG terjadi saat 24 minggu usia kehamilan dan sebagian penderita 

kembali normal setelah melahirkan (Medical journal of Lampung University, 

2016). 

2.1.4 Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus 

Berikut ini beberapa tanda dan gejala menurut Dwi Sunar (2012) yang 

tampak pada penderita diabetes melitus meskipun tidak semua dialami setiap 

penderita. 

1. Jumlah urine yang dikeluarkan lebih banyak (polyuria) 

Hal ini terjadi ketika kadar gula melebihi ambang ginjal yang 

menyebabkan glukosa dalam urin menarik air sehingga air menjadi banyak. Maka 

seringkali pada penderita diabetes mengalami buang air kecil dengan intensitas 

durasi melebihi volume normal. 

2. Sering atau cepat merasakan haus atau dahaga (polydipsia) 

Karena sering buang air kecil menyebabkan kadar air dalam tubuh 

berkurang. Hal ini mendorong mekanisme tubuh untuk memperbanyak cairan 

dengan cara banyak minum (polydipsia). 
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3. Merasakan lapar yang berlebihan atau makan banyak (polyphagia) 

Seorang penderita diabetes yang harus makan tidak mengalami 

ketidakcukupan hormon insulin untuk memasukkan glukosa ke sel hal ini akan 

menyebabkan tubuh akan selalu merasa kelaparan sehingga tubuh sering terasa 

lemah. 

4. Kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya 

Ketika proses sekresi hormon insulin dari pangkreas belum mencukupi 

untuk mengubah gula menjadi tenaga, tubuh menggunakan simpanan lemak dan 

protein yang ada. Pemakaian simpanan lemak dan protein yang berlebihan 

mengakibatkan berkurangnya berat badan. 

5. Cepat lelah dan lemah setiap waktu 

Karena gula dalam darah tidak dapat diubah menjadi tenaga oleh sel-sel 

tubuh, maka badan terasa cepat lelah, kurang bertenaga dan mengantuk.. 

6. Mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba. 

2.1.5 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes melitus antara lain faktor 

genetik, gaya hidup dan pola makan. Hal ini menyebabkan sel-sel beta di pankreas 

rusak dan terjadi penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas sehingga 

terjadi peningkatan kadar gula darah hiperglikemia pada penderita Diabetes 

Melitus membutuhkan pengobatan dan menjaga diet yang akan dilakukan seumur 

hidup agar gula darah pada penderita diabetes melitus terkontrol. selain itu, 

penderita Diabetes Melitus akan merasa bosan jika harus melakukan pengobatan 

dan menjaga pola makan secara terus-menerus dapat mengakibatkan penderita 

menjadi tidak patuh karena kurangnya motivasi pada dirinya sendiri untuk 
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meningkatkan kualitas hidup salah satu bentuk peningkatan kualitas adalah 

dengan mematuhi diet dan pengobatan untuk mengontrol kadar gula darah agar 

tidak melonjak tinggi dan tidak terjadi komplikasi yang lebih serius. Namun saat 

kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus sudah tidak terkontrol, 

penderita Diabetes Melitus sering mengabaikan atau tidak patuh lagi dalam 

pengobatan dan pola makan karena persepsi pada penderita diabetes melitus 

menganggap bahwa penyakitnya sudah sembuh . Padahal terkontrolnya kadar gula 

darah dapat  terkontrol karena kepatuhan penderita dalam pengobatan dan 

menjaga pola hidup yang sehat. 

Hormon – hormon tersebut merangsang pengeluaran insulin secara 

berlebihan oleh sel-sel beta pulau lengerhans paankreas, sehingga akhirnya terjadi 

penurunan respon sel terhadap innsulin dan apabila hati mengalami gangguan 

dalam mengolah glukoosa menjadi glikogen atau proses glikogenesis maka kadar 

gula dalam darah akan meningkat dan apabila ambang ginjal dilalui timbul 

glukosuria yang menybebkan peningkatan volume urine, rasa haus tersimulasi dan 

penderita akan minum air dalam jumlah yang banyak ( polidipsi )karena glukosa 

hilang bersama urine, maka terjadi ekhilangan kalori dan starvasi seeluler, slera 

makan dan orang menjadi sering makan ( polifagi ). 

Hiperglikemia menyebabkan kadar gula dalam keringat meningkat, 

keringat menguap, gula tertimbun di dalam kulit dan menyebabkan iritasi dan 

gatal – gatal. Akibat  hiperglikemia terjadi penumpukan glukosa dalam sel yang 

yang  merusak kapiler dan menyebabkan peningkaatan sarbitol yang akan 

menyebabkann gangguan fungsi endotel. Kebocoran sklerosis yang menyebabkan 

gangguan – ganguan pada arteri dan kepiler. Akibat hiperglikemia terjadi 
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penimbunan glikoprotein dan penebalan membran dasar sehingga kapiler 

terganggu yang akan menyebebkan gangguan perfusi jaringan turun yang 

mempengaruhi organ ginjal, mata, tungkai bawah, saraf. 
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- Faktor genetik                 

- Infeksi virus       kerusakan           ketidakseimbangan produksi          gula darah tidak    

- Kerusakan                sel beta       insulin              dapat  dibawa   

imunologik        masuk dalam sel 
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Kehilangan kalori                   

                                                    Kerusakan antibodi 

Vikositas darah    Pengobatan dan diet  

    meningkat                seumur hidup           Kekebalan  

Sel kekurangan bahan  

  untuk metabolisme     Aliran darah lambat      Kebosanan terapi 

 

Merangsang hipotalamus           Iskemik jaringan           Ketidakpatuhan 

 

Pusat lapar dan haus     Ketidakefektifan          Resiko Infeksi           Neuropati   

                                                        perfusi jaringan                                               sensori perifer 

Polidipsi, polipagia  

                                                                                              Nekrosis luka 

Ketidakseimbangan nutrisi  

kurang dari kebutuhan tubuh                                                                          Ganggrene  

  

                                                                                                                

          Kerusakan integritas jaringan 

  

gambar 1.  pathway Diabetes Mellitus sampai ke masalah ketidakpatuhan (Nurarif, 2017). 
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2.1.6 Komplikasi Diabetes Mellitus 

1. Akut 

a. Ketoasidosis diabetik  

Apabila kadar insulin sangat menurun, penderita mengalami hiperglikemia 

dan glukosuria berat, penurunan lipogenesis dan penurunan oksidasi asam lemak 

bebas disertai pembentukan badan keton (asetoasetat, hidroksibutirat dan aseton). 

Peningkatan keton dalam plasma mengakibatkan ketosis. Penurunan produksi 

keton menurunkan beban ion hydrogen dan asidosis metabolik. 

b. Hipoglikemia (reaksi insulin-syok insulin) 

Terutama komplikasi terapi insulin Diabetes Mellitus dependem insulin 

mungkin suatu saat akan menerima insulin yang jumlahnya lebih banyak dari 

jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kadar glukosa normal yang 

mengakibatkan terjadinya hipoglikemia. 

c. Hiperglikemia, hyperosmolar, Koma Non Ketonik (HHNK) 

Komplikasi metabolik akut lain dari Diabetes Mellitus yang sering terjadi 

pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang lebih tua. Bukan karena defisiensi 

insulin absolut, namun reaktif hiperglikemia muncul tanpa ketosis. Hiperglikemia 

menyebabkan hiperosmolalitas, diuresis osmotik, dan dehidrasi berat. 

2. Kronis 

a. Makroangiopati 

Mengenai pembuluh darah besar, seperti pembuluh darah 

jantung,pembuluh darah tepi, dan pembuluh darah otak. 
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b. Mikroangiopati 

Mengenai pembuluh darah kecil seperti retinopati diabetik nefropati, dan 

diabetik. 

c. Neuropati diabetik 

d. Rentan infeksi, seperti tuberkolosis paru, gingivitis, infeksi saluran kemih. 

e. Kaki diabetik (Price dan Wilson, 2006). 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang Diabetes Mellitus 

Kriteria diagnostik diabetes melitus menurut nurarif 2015 : 

a. Gejala klasik diabetes militus yaitu (+) glukosa plasma sewaktu ≥ 

200mg/dL (11,1 mmol/L) 

b. Gejala klasik diabetes melitus (+) glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 

mmol/L) 

c. Glukosa plasma 2 jam pada TTGO (tes toleransi glukosa oral) ≥ 200 

mg/dL yaitu (11,1 mmol/L) TTGO dilakukan dengan standar WHO 

menggunakan beban glukosa yang setara dengan 75 gram glukosa anhidrat 

dilarutkan ke dalam air.  

2.1.8 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

1. Edukasi 

Edukasi mengenai pengertian diabetes melitus, promosi perilaku hidup 

sehat, pemantauan glukosa darah mandiri, serta tanda dan gejala hipoglikemia 

beserta cara mengatasinya perlu dipahami oleh penderita. 

2. Aktivitas fisik  

Kegiatan jasmani yang dianjurkan adalah intensitas sedang (50 - 70% 

denyut nadi maksimal) minimal 150 menit/minggu atau aerobik 75 menit/minggu. 
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Aktivitas dibagi dalam 3 hari/ minggu dan tidak ada dua hari berurutan tanpa 

aktivitas fisik. Jika tidak ada kontraindikasi, penderita diabetes melitus tipe 2 

diedukasi melakukan latihan resistensi sekurangnya 2x/minggu. Untuk penderita 

Diabetes Melitus dengan penyakit kardiovaskuler latihan jasmani dimulai dengan 

intensitas rendah dan durasi singkat lalu secara perlahan ditingkatkan. Aktivitas 

fisik sehari-hari juga dapat dilakukan, misalnya berjalan kaki ke tempat kerja, 

menggunakan tangga tidak menggunakan eskalator. 

3. Diet 

Tujuan pemberian diet pada penderita diabetes melitus menurut Almatsier 

(2010), adalah dengan memperhatikan kadar glukosa darah supaya mendekati 

normal, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau au mencapai berat 

badan normal, menghindari atau menangani komplikasi akut dan meningkatkan 

derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal dalam 

melaksanakan diet diabetes melitus hendaknya mengikuti pedoman 3J yaitu 

jadwal, jumlah dan jenis yang artinya: 

a. Tepat jadwal  

Jadwal makan harus selalu tepat dengan pembagian makan sebanyak 6 kali 

yaitu 3 kali makan besar dan 3 kali selingan dengan jarak antar waktu makan 3 

jam. Penderita DM hendaknya mengkonsumsi makanan dengan jadwal waktu 

yang telah tetap sehingga reaksi insulin selalu selaras dengan datangnya makanan 

dalam tubuh. Makanan selingan penting untuk mencegah terjadinya hipoglikemia 

(menurunnya kadar gula darah). Jadwal makan sebagai berikut:  

1. Makan pagi pukul 06.00 sampai 07.00 

2. Selingan pagi pukul jam 09.00 sampai 10.00 
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3. Makan siang pukul 12.00 sampai 13.00 

4. Selingan siang pukul 15.00 sampai 16.00  

5. Makan malam pukul 18.00 sampai 19.00 

6. Selingan makan malam pukul 21.00 sampai 22.00 

Untuk jadwal puasa menurut Tjokroprawiro (2012), dapat dibagi menjadi 

beberapa waktu yaitu : 

1. Pukul 18.00 (30%) kalori : berbuka puasa  

2. Pukul 20.000 (25%) kalori : sehabis tarawih  

3. Sebelum tidur (10%) kalori : makanan kecil  

4. Pukul 03.00 (35%) kalori : makan sahur  

b. Tepat jumlah  

Aturan diet untuk penderita DM adalah memperhatikan jumlah makanan 

yang dikonsumsi. Jumlah makanan kalori yang dianjurkan bagi penderita DM 

adalah makan lebih sering dengan porsi kecil sedangkan yang tidak dianjurkan 

adalah makan dalam porsi banyak atau besar dalam sekaligus. Tujuan cara makan 

seperti ini adalah agar jumlah kalori merata sepanjang hari sehingga beban kerja 

organ-organ tubuh tidak berat, terutama organ pankreas. Cara makan yang 

berlebihan atau banyak tidak menguntungkan bagi fungsi pankreas. Asupan 

makanan yang berlebihan merangsang pankreas bekerja lebih keras. Penderita 

DM di usahakan mengkonsumsi asupan energi yaitu kalori basal 25-30 kkal/kgBB 

normal yang ditambah untuk aktivitas dan keadaan khusus, protein 10 -20% dari 

kebutuhan energi total lemak 20 - 25% dari kebutuhan energi total dan 

karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 45 - 65% dan serat 25 gram/hari. 
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c. Tepat jenis  

Setiap jenis makanan mempunyai karakteristik kimia yang beragam, dan 

sangat menentukan tinggi rendahnya kadar glukosa dalam darah ketika 

mengkonsumsinya atau mengkombinasikan nya dalam pembuatan menu sehari-

hari (Tjokroprawiro, 2012). 

a. Karbohidrat  

Ada dua jenis yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks 

karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang mempunyai ikatan kimiawi hanya 

satu dan mudah diserap ke dalam aliran darah sehingga dapat melangsungkan 

menaikkan kadar gula darah titik sumber karbohidrat sederhana antara lain es 

krim, jeli, selai, sirup, minuman ringan dan permen. 

Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang sulit dicerna oleh usus. 

Penyerapan karbohidrat kompleks ini relatif bahan memberikan rasa kenyang 

lebih lama dan tidak cepat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh titik 

karbohidrat kompleks diubah menjadi glukosa lebih lama daripada karbohidrat 

sederhana, sehingga tidak mudah menaikkan kadar gula darah dan lebih bisa 

menyediakan energi yang bisa dipakai secara bertingkat sepanjang hari 

(Tjokroprawiro, 2012). 

Karbohidrat yang tidak mudah dipecah menjadi glukosa banyak terdapat 

pada kacang-kacangan, serat (sayur dan buah)  pati, dan umbi-umbian. Oleh 

karena itu, penyerapan lebih lambat sehingga mencegah peningkatan kadar gula 

darah secara drastis sebaliknya, karbohidrat yang mudah diserap, seperti gula 

(baik gula pasir gula merah maupun sirup), produk padi-padian (roti, pasta) justru 

akan mempercepat peningkatan gula darah. 
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b. Konsumsi protein hewani dan nabati  

Makanan sumber protein dibagi menjadi dua yaitu sumber protein 

nabati dan sumber protein hewani. Protein nabati adalah protein yang didapatkan 

dari sumber sumber nabati titik sumber protein nabati yang baik dianjurkan untuk 

dikonsumsi adalah dari kacang-kacangan, diantaranya adalah kacang kedelai 

(termasuk produk olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai dan lain-lain), 

kacang hijau, kacang tanah kacang merah dan kacang polong.  

Selain berperan membangun dan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, 

konsumsi protein juga dapat mengurangi atau menunda rasa lapar sehingga dapat 

menghindarkan penderita diabetes dari kebiasaan makan yang berlebihan yang 

memacu timbulnya kegemukan. Makanan yang berprotein tinggi dan rendah 

lemak dapat ditemukan pada ikan, daging ayam bagian paha dan sayap tanpa 

kulit, daging merah bagian paha dan kaki serta putih telur (Tjokroprawiro, 2012). 

Mengukur bahan makanan jumlah dan jenis makanan yang boleh 

disantap di penderita diabetes perlu terukur, namun ini bukan belenggu yang 

menyiksa. Pada awalnya, sebaiknya sebuah timbangan (kalau ada jenis digital) 

untuk menakar bahan makanan sesuai anjuran dokter atau ahli diet. Tapi selang 

beberapa waktu, dengan terbiasa, kita tidak akan memerlukannya lagi. 

 Memilih bahan makanan yang baik  

Kita tahu bahwa bahan makanan apa saja yang menguntungkan penderita 

diabetes dan apa saja yang sebaiknya dihindari. 
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 Perencanaan menu  

Terbatasnya variasi bahan makanan, padu padan menu yang kurang tepat, 

bisa menurunkan semangat penderita diabetes dalam menjalani diet atau 

pengaturan makanan. Pada dasarnya penyandang diabetes boleh menyantap semua 

jenis bahan makanan penghasil energi, asalkan jumlahnya seimbang sesuai 

dengan kebutuhan tubuh titik dari keseluruhan kebutuhan kalori sehari, untuk 

setiap kali makan penyandang diabetes dianjurkan mengkonsumsi : 

a. Karbohidrat = 50 sampai 60%  

b. Protein 10 sampai 15%  

c. Lemak kurang dari 30%  

d. Sayur dan buah (sumber vitamin dan mineral) = secukupnya. 

4. Terapi Farmakologis  

Terapi farmakologis diterapkan bersama-sama dengan pengaturan diet dan 

latihan jasmani. Terapi farmakologis dapat berupa OAD atau insulin berdasarkan 

cara kerjanya, OAD dibagi menjadi lima golongan: 

a. Pemicu sekresi insulin: sulfonilurea dikonsumsi (15-30 menit sebelum 

makan) dan glinid (sesaat sebelum makan). 

b. Peningkatan sensitifitas terhadap insulin : penghambat glukosidase 

(dikonsumsi sebelum/saat/sesudah makan) dan tiazolidindion tidak 

(tergantung jadwal makan) 

c. Metformin 

d. Penghambat absorpsi glukosa : penghambat glukosidase alfa (bersama 

makan suapan pertama) 

e. DPP-IV inhibitor (bersama makan atau sebelum makan) Kristanto, 2014. 
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2.2 Konsep Dasar Keluarga 

2.2.1 Definisi Keluarga  

Banyak pengertian keluarga salah satunya menurut Duvall, Keluarga 

adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, 

kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap 

anggota. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi dan tiap-tiap anggota keluarga selalu 

berinteraksi satu sama lain (Mubarak, 2011). Bailon dan Maglaya (1997) dalam 

Susanto (2012) mengatakan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau 

lebih yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan atau adopsi, hidup 

dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lainnya dalam perannya 

dan menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. 

Stanhope dan Lancester (1996) dalam Susanto (2012) mengatakan 

keluarga adalah dua atau lebih individu yang berasal dari kelompok keluarga yang 

sama atau yang berbeda dari saling mengikutsertakan dalam kehidupan yang terus 

menerus, biasanya bertempat tinggal dalam satu rumah, mempunyai ikatan 

emosional dan adanya pembagian tugas antara satu dengan yang lainnya. 

2.2.2 Tipe Atau Bentuk Keluarga  

Friedman, Bowden dan Jones (2003) dalam Susanto (2012) tipe keluarga 

adalah : 

1. Tradisional 

a. The Nuclear Family (Keluarga inti) : Keluarga yang terdiri dari suami, istri 

dan anak. 
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b. The Dyad Family (Keluarga tanpa anak) : Keluarga yang terdiri dari suami 

dan istri (tanpa anak) yang hidup bersama dalam satu rumah. 

c. Keluarga Usila : Keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah tua 

dengan anak sudah memisahkan diri. 

d. The Childless Family : Keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan 

untuk mendapatkan anak terlambat waktunya yang disebabkan karena 

mengejar karir/pendidikan yang terjadi pada wanita. 

e. The Extended Family : Keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup 

bersama dalam satu rumah seperti nuclear family disertai paman, tante, orang 

tua (kakek nenek) dan keponakan. 

f. Commuter Family : Kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tetapi 

salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja di 

luar kota biasa berkumpul dengan anggota keluarga pada saat akhir pekan 

atau pada waktu- waktu tertentu. 

g. The Single Parent Family : Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah 

atau ibu) dengan anak. 

h. Multigenerational Family : Keluarga dengan beberapa generasi atau 

kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. 

i. Kin-network Family : Beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah 

atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan 

yang sama. Contoh: Dapur, kamar mandi, telepon dan lain-lain. 

j. Blended Family : Duda atau janda karena perceraian yang menikah kembali 

dan membesarkan anak dari hasil perkawinan atau hasil perkawinan 

sebelumnya. 
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k. The Single Adult Family : Keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang 

hidup sendiri karena pilihannya atau perpisahan (separasi) seperti: perceraian 

atau ditinggal mati. 

2. Non Tradisional 

a. The Unmarried Teenage Mother 

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

hubungan tanpa menikah. 

b. The Step-parent Family : Keluarga dengan orang tua tiri. 

c. Commune Family 

Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada hubungan 

saudara yang hidup bersama dalam satu rumah. Sosialisasi anak dengan aktivitas 

kelompok/membesarkan anak bersama. 

d. The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family 

Keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui 

pernikahan. 

e. Gay and Lesbian Family 

Seseorang yang mempunyai persamaan orientasi seksual hidup bersama 

sebagaimana „marital partners‟.  

f. Cohabitating Family 

Orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa 

alasan tertentu. 
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g. Group Network Family 

Keluarga inti yang dibatasi oleh aturan/nilai-nilai, hidup berdekatan satu sama 

lain dan saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan 

dan bertanggung jawab membesarkan anaknya. 

h. Foster Family 

Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga/saudara 

sementara waktu, pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan 

untuk menyatukan kembali keluarga aslinya. 

i. Homeless Family 

Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang 

permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi dan 

atau problem kesehatan mental. 

j. Gang 

Sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang muda yang 

mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian tetapi 

berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam kehidupannya. 

2.2.3 Struktur Keluarga  

Friedman (1998) dalam Harmoko (2012) menyatakan struktur 

keluargaantara lain: 

1. Struktur Peran Keluarga 

Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan 

apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat 

memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang 

menyangkut peran-peran tersebut. 
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2. Sistem Nilai dalam Keluarga. 

Nilai-nilai keluarga didefinisikan sebagai suatu sistem ide, sikap dan 

kepercayaan tentang nilai suatu keseluruhan atau konsep yang secara sadar 

maupun tidak sadar mengikat bersama-sama seluruh anggota keluarga dalam 

suatu budaya yang lazim. 

3.  Pola dan Proses Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses simbolik, transaksional untuk 

menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga. 

4.  Struktur Kekuasaan dalam Keluarga 

Kekuasaan keluarga sebagai sebuah karakteristik dari sistem keluarga 

adalah kemampuan, baik potensial maupun aktual dari seorang individu untuk 

mengubah tingkah laku anggota keluarga. 

2.2.4 Fungsi Keluarga  

Menurut Friedman, Bowden & Jones (2003) dalam Susanto (2012) : 

1. Afektif Dan Koping 

Keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu 

anggota dalam membentuk identitas dan mempertahankan saat terjadi stress. 

2. Sosialisasi 

Keluarga sebagai guru, menanamkan kepercayaan, nilai, sikap dan 

mekanisme koping; memberikan feedback dan memberikan petunjuk dalam 

pemecahan masalah. 

3. Reproduksi 

Keluarga melahirkan anaknya.  
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4. Ekonomi 

Keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarganya dan 

kepentingan di masyarakat. 

5. Fisik Atau Perawatan Kesehatan 

Keluarga memberikan keamanan, kenyamanan lingkungan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan dan istirahat termasuk untuk 

penyembuhan dari sakit. 

2.2.5 Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan 

Menurut Freeman (1981) dalam Setyawan (2012) sesuai dengan fungsi 

keluarga dalam pemeliharaan kesehatan, maka keluarga juga mempunyai tugas 

dalam bidang kesehatan, yang antara lain adalah: 

1. Mengenal masalah kesehatan setiap anggota keluarga. Perubahan sekecil 

apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi 

perhatian dan tanggung jawab keluarga, oleh karena itu perlu mencatat dan 

memperhatikan segala perubahan yang terjadi dalam keluarga. 

2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi 

keluarga. 

3. Memberikan perawatan kepada anggota keluaraganya yang sakit atau yang 

tidak dapat membantu dirinya sendiri. 

4. Mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarga. 

5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga 

kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. 
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2.2.6 Tugas Perkembangan 

1. Tahap pertama keluarga baru (beginning family) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain : 

b. Membina hubungan intim dan kepuasan bersama. 

c. Menetapkan tujuan bersama. 

d. Membina hubungan dengan keluarga lain; teman, dan kelompok sosial. 

2. Tahap kedua keluarga dengan kelahiran anak pertama (child bearing 

family) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Persiapan menjadi orang tua. 

b. Membagi peran dan tanggung jawab. 

c. Menata ruang untuk anak atau mengembangkan suasana rumah yang 

menyenangkan. 

d. Mempersiapkan biaya atau dana child beearing. 

3. Tahap ketiga keluarga dengan anak pra sekolah (families with preschool) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti: kebutuhan tempat tinggal, 

privasi dan rasa aman. 

b. Membantu anak untuk bersosialisasi. 

c. Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang 

lain juga harus terpenuhi. 

4. Tahap keempat keluarga dengan anak usia sekolah (families with children) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 
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a. Memberikan perhatian tentang kegiatan sosial anak, pendidikan dan 

semangat belajar. 

b. Tetap mempertahankan hubungan yang harmonis dalam perkawinan. 

c. Mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual. 

5. Tahap kelima keluarga dengan anak remaja (families with teenagers) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab mengingat 

remaja yang sudah bertambah dan meningkat otonominya. 

b. Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga. 

c. Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, hindari 

perdebatan, kecurigaan dan permusahan. 

6. Tahap keenam keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan (lounching 

center families ) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar. 

b. Mempertahankan keintiman pasangan. 

c. Membantu orang tua suami atau istri yang sedang sakit dan memasuki 

masa tua. 

7. Tahap ketujuh keluarga usia pertengahan ( middle age families ) 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Mempertahankan kesehatan. 

b. Mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam arti mengolah minat 

sosial dan waktu santai. 

c. Memulihkan hubungan antara generasi muda dengan generasi tua. 
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d. Keakraban dengan pasangan. 

8. Tahap kedelapan keluarga usia lanjut 

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

a. Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. 

b. Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik 

dan pendapatan. 

c. Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. 

d. Mempertahankan hubungan anak dan sosial masyarakat (Harmoko, 2012). 

2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Penderita Diabetes Mellitus 

dengan Ketidakpatuhan 

2.3.1 Definisi  

Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang kompleks dengan 

menggunakan sistemik untuk bekerjasama dengan keluarga dan individu sebagai 

anggota keluarga. 

2.3.2 Pengkajian 

Pengkajian keperawatan merupakan proses pengumpulan data, verifikasi 

serta komunikasi data yang mengenai pasien secara sistematis. Pada fase ini 

meliputi pengumpulan data dari sumber primer (pasien), sekunder (keluarga 

pasien, tenaga kesehtana), dan analisis data sebagai dasar perumusan diagnose 

keperawatan (Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, 2010). Fokus 

pengkajian keperawatan pada kasus Tuberkulosis paru (Abdul, 2013) : 

1. Data Pasien 

Identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan 

dan pekerjaan. Penyakit Diabetes Mellitus sering muncul setelah seseorang 
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memasuki usia 45 tahun , terlebih pada orang dengan berat badan berlebih untuk 

DM tipe 2 dan untuk tipe 1cenderung terjadi pada semua usia, umumnya usia 

muda. 

2. Riwayat kesehatan 

Keluhan utama : Keluhan utama yang biasanya dirasakan oleh klien 

Diabetes Mellitus yaitu badan terasa sangat lemas sekali disertai dengan 

penglihatan kabur, sering kencing (Poliuria), banyak makan (Polifagia), banyak 

minum (Polidipsi). 

3. Riwayat kesehatan sekarang 

Keluhan dominan yang dialami klien adalah munculnya  gejala sering 

buang air kecil (poliuria), sering merasa lapar dan haus (polifagi dan polidipsi),   

luka   sulit   untuk   sembuh,   rasa   kesemutan   pada   kaki, penglihatan semakin 

kabur,cepat merasa mengantuk dan mudah lelah, serta sebelumya klien 

mempunyai berat badan berlebih. 

4. Riwayat penyakit dahulu  

Menurut Riyadi dan Sukarmin (2013) penyakit Diabetes Mellitus klien 

pernah  mengalami  kondisi  suatu  penyakit  dan  mengkonsumsi  obat- obatan 

atau zat kimia tertentu. Penyakit yang dapat menjadi pemicu timbulnya Diabetes 

Mellitus dan perlu dilakukan pengkajian diantaranya:  

a. Penyakit pankreas 

b. Gangguan penerimaan insulin  

c. Gangguan hormonal 

d. Pemberian obat-obatan seperti : Furosemid (diuretik), Thiazid (diuretik)  
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5. Riwayat penyakit keluarga 

Diabetes Mellitus dapat berpotensi pada keturunan keluarga, karena 

kelainan gen yang dapat mengakibatkan tubuhnya tidak dapat menghasilkan 

insulin dengan baik. 

6. Riwayat kehamilan 

Pada umumnya Diabetes Mellitus dapat terjadi pada masa kehamilan, yang 

terjadi hanyalah pada saat hamil saja dan biasanya tidak dialami setelah masa 

kehamilan serta diperhatikan pula kemungkinan mengalami penyakit Diabetes 

Mellitus yang sesungguhnya dikemudian hari. 

7. Riwayat psikososial 

Diabetes Mellitus dapat terjadi jika klien pernah mengalami atau sedang 

mengalami stress baik secara fisik maupun emosional (yang dapat meningkatkan  

kadar  hormone  stress  seperti  kortisol,  epinefrin,  dan glukagon)   yang   dapat   

menyebabkan   kadar   gula   darah   meningkat. 

8. Pola fungsi kesehatan 

a. Pola nutrisi 

Penderita Diabetes Mellitus selalu ingin makan tetapi berat badan semakin  

turun,  cenderung  mengkonsumsi  glukosa  berlebih  dengan jam dan porsi yang 

tidak teratur, karena glukosa yang ada tidak dapat ditarik kedalam sel sehingga 

terjadi penurunan masa sel. Pada pengkajian intake cairan yang terkaji sebanyak 

2500 – 4000 cc per hari dan cenderung manis. 

b. Pola eliminasi 

Data eliminasi buang air besar pada klien Diabetes Millitus tidak ada 

perubahan yang mencolok. Frekuensinya satu hingga dua kali perhari dengan 
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warna kekuningan, sedangkan pada eliminasi buang air kecil. Jumlah urin yang 

banyak akan dijumpai baik secara frekuensi maupun volume ( pada frekuensi 

biasanya lebih dari 10 x perhari, sedangkan volumenya mencapai 2500 – 3000 cc 

perhari). Untuk warna tidak ada perubahan sedangkan bau ada unsur aroma gula. 

c. Pola aktivitas 

Penderita Diabetes Mellitus mengalami penurunan gerak karena 

kelemahan fisik, kram otot, penurunan tonus otot gangguan istirahat dan  tidur,  

takikardi  atau  takipnea  pada  saat  melakukan  aktivitas hingga terjadi koma. 

Adanya luka gangren dan kelemahan otot-otot bagian   tungkai   bawah   pada   

penderita   Diabetes   Mellitus   aka mengalami  ketidakmampuan  dalam  

melakukan  aktivitas sehari-hari secara   maksimal   serta   mudah   mengalami   

kelelahan.   Penderita Diabetes Mellitus mudah jatuh karena penurunan glukosa 

pada otak akan berakibat penurunan kerja pusat keseimbangan (diserebrum/otak 

kecil). 

d. Pola tidur dan istirahat 

Pada penderita  Diabetes Mellitus mengalami gejala sering kencing pada 

malam hari (Poliuria) yang mengakibatkan pola tidur dan waktu tidur penderita 

mengalami perubahan. 

e. Pola konsep diri 

Mengalami penurunan harga diri karena perubahan penampilan, perubahan 

identitas diri akibat tidak bekerja, perubahan gambaran diri karena mengalami 

perubahan fungsi dan struktur tubuh, lamanya perawatan,  banyaknya  biaya  

perawatan  serta  pengobatan menyebabkan klien mengalami gangguan peran 

pada keluarga serta kecemasan. 
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f. Aktualisasi diri 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan puncak pada hirarki kebutuhan 

Maslow, jika klien sudah mengalami penurunan harga diri maka klien sulit  untuk  

melakukan  aktivitas  di  rumah  sakit  enggan  mandiri, tampak tak bergairah, dan 

bingung. 

g. Pola nilai keyakinan 

Nilai keyakinan mungkin meningkat seiring dengan kebutuhan 

mendapatkan sumber kesembuhan dari Tuhan.  

9. Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum : Cukup, lemah 

b. Tingkat kesadaran kesehatan 

Kesadaran composmentis, latergi, strupor, koma, apatis tergantung kadar 

gula yang tidak stabil dan kondisi fisiologi untuk melakukan konpensasi kelebihan 

gula darah. 

10. Pemeriksaan Fisik 

a. Frekuensi nadi dan tekanan darah : Takikardi dan hipertensi dapat terjadi  

pada  penderita  Diabetes  Mellitus  karena  glukosa  dalam darah yang meningkat 

dapat menyebabkan darah menjadi kental. 

b. Frekuensi pernafasan: Takipnea (pada kondisi ketoasidosis)  

c. Suhu tubuh : Hipertemi ditemukan pada klien Diabetes Mellitus yang 

mengalami komplikasi infeksi pada luka atau pada jaringan lain. Sedangkan 

hipotermi terjadi pada penderita yang tidak mengalami infeksi atau penurunan 

metabolik akibat penurunan masukan nutrisi secara drastis. 
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d. Berat badan dan tinggi badan : Kurus ramping pada Diabetes Mellitus fase 

lanjutan dan lama tidak melakukan terapi. Sedangkan pada penderita Diabetes 

Mellitus gemuk padat  atau  gendut  merupakan  fase  awal  penyakit  atau  

penderita lanjutan dengan pengobatan yang rutin dan pola makan yang masih 

belum terkontrol (Willem Pieter, 2013).  

e. Kulit : Menilai warna, kelembapan kulit, suhu, serta turgor kulit. Pada 

klien yang menderita Diabetes Mellitus biasanya ditemukan: 

1. Warna  : kaji  adanya  warna  kemerahan hingga  kehitaman  pada luka. 

Akan tampak warna kehitaman disekitar luka. Daerah yang seringkali terkena 

adalah ekstermitas bawah. 

2. Kelembapan kulit : lembab pada penderita yang tidak memiliki diuresis 

osmosis dan tidak mengalami dehidrasi. Kering pada klien yang mengalami 

diuresis, osmosis dan dehidrasi. 

3. Suhu   :  klien  yang  mengalami  hipertermi  biasanya  mengalami infeksi. 

4. Turgor : menurun pada saat dehidrasi. 

f. Kuku : Pucat, sianosis terjadi karena penurunan perfusi pada kondisi 

ketoasidosis atau komplikasi saluran pernafasan. 

g. Kepala 

1. Inspeksi : Kaji bentuk kepala warna rambut jika hitam kemerahan 

menandakan nutrisi kurang, tekstur halus atau kasar penyebaran jarang atau   

merata, kwantitas tipis atau tebal pada kulit kepala terdapat benjolan atau lesi 

antara lain : kista pilar dan psoriasis yang rentan terjadi pada penderita DM karena 

penurunan antibody. Amati bentuk wajah apakah simetris serta ekspresi wajah 

seperti paralisis wajah.  
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2. Palpasi : raba adanya massa dan atau nyeri tekan. 

h. Mata 

1. Inspeksi : pada klien dengan DM terdapat katarak karena kadar gula dalam 

cairan lensa mata naik. Konjungtiva anemis pada penderita yang kurang tidur 

karena banyak kencing pada malam hari. Kesimetrisan pada mata. penglihatan 

yang kabur dan ganda serta lensa yang keruh serta kesimetrisan bola mata. 

2. Palpasi : saat dipalpasi bola mata teraba kenyal, tidak teraba nyeri tekan. 

i. Hidung 

1. Inspeksi : Pengkajian daerah hidung dan fungsi sistem penciuman, septum 

nasi tepat di tengah, kebersihan lubang hidung, jalan nafas/ adanya sumbatan pada 

hidung seperti polip, peradangan, adanya sekret atau darah yang keluar, kesulitan 

bernafas atau adanya kelainan bentuk dan kelainan lain 

2. Palpasi : ada tidaknya nyeri tekan pada sinus. 

j. Telinga 

1. Inspeksi: Pengkajian pada daerah telinga serta sistem fungsi pendengaran, 

keadaan umum telinga gangguan saat mendengar, pengguanaan alat bantu dengar, 

adanya kelainan bentuk dan kelainan lain, kebersihan telinga, kesimetrisan telinga 

kanan dan kiri. 

2. Palpasi : ada tidaknya nyeri tekan pada daerah dagu 

k. Mulut dan gigi 

1. Inspeksi : Adanya peradangan pada mulut (mukosa mulut, gusi, uvula dan 

tonsil), adanya karies gigi, terdapat stomatitis, air liur menjadi  lebih  kental,  gigi  

mudah  goyang,  serta  gusi  mudah bengkak dan berdarah. Adakah bau nafas 



37 
 

 
 

seperti bau buah yang merupakan  terjadinya  ketoasidosis  diabetik  pada  

penderita  DM serta mudah sekali terjadi infeksi. 

2. Palpasi : tidak ada nyeri tekan. 

l. Leher 

1. Inspeksi : pembesaran pada leher , pembesaran kelenjar limfa leher dapat 

muncul jika ada pembesaran kelenjar sistemik, persebaran kulit. 

2. Palpasi : ada tidaknya pembendungan vena jugularis (Susilowati, 2014). 

m. Thorax 

1. Inspeksi : persebaran warna kulit, ada tidaknya bekas luka, ada tidaknya 

sesak nafas, batuk, nyeri dada, pergerakan dinding dada 

2. Palpasi : kesimetrisan dada, taktil fremitus 

3. Perkusi : semua lapang paru terdengar resonan, tidak ada penumpukan 

sekret, cairan atau darah 

4. Auskultasi : ada atau tidaknya suara nafas tambahan seperti ronchi dan 

whezzing di semua lapang paru.  

n. Pemeriksaan jantung 

1. Inspeksi : tampak atau tidaknya iktus kordis pada permukaan dinding dada 

di ICS 5 midklavikula sinistra 

2. Palpasi : teraba atau tidaknya iktus kordis di ICS 5 midklavikulasinistra. 

3. Perkusi : pada ICS 3 hingga ICS 5 terdengar pekak, 

4. Auskultasi : bunyi jantung S1 dan S2 terdengar tunggal, tidak ada suara 

jantung tambahan.  
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o. Pemeriksaan abdomen 

1. Inspeksi : warna kulit merata, ada atau tidaknya lesi, bentuk abdomen 

apakah datar, cembung, atau cekung. Kaji adanya mual atau muntah disebabkan 

karena kadar kalium yang menurun akibat polyuria, pankreastitis, kehilangan 

nafsu makan. Terjadi peningkatan rasa lapar dan haus pada individu yang 

mengalami ketoasidosis 

2. Auskultasi : bising usus terdengar 5-30 x/menit 

3. Palpasi : ada massa pada abdomen, kaji ada tidaknya pembesaran hepar, 

kaji ada tidaknya asites, ada atau tidaknya nyeri tekan pada daerah ulu hati 

(epigastrium) atau pada 9 regio 

4. Perkusi : Bunyi timpani, hipertimpani untuk perut kembung, pekak untuk 

jaringan padat. 

p. Genetalia dan reproduksi 

i. Inspeksi : Klien yang mengalami DM biasanya pada saat berkemih terasa 

panas dan sakit, terdapat keputih an pada daerah genetalia, ada atau 

tidaknya tanda-tanda peradangan pada genetalia. 

q. Ekstremitas 

1. Inspeksi : Klien akan merasakan cepat lelah, lemah dan nyeri, serta adanya 

gangrene di ekstermitas, amati warna dan kedalaman pada bekas luka di 

ekstermitas, serta rasa kesemutan atau kebas pada ekstermitas merupakan tanda 

dan gejala penderita DM. 

2. Palpasi : Kekuatan otot melemah , ada tidaknya pitting edema. 
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2.3.3 Diagnosa Keperawatan Keluarga 

Diagnosis keperawatan adalah tahap kedua dalam proses keperawatan 

dimana merupakan penialain klinis terhadap kondisi individu, keluarga, atau 

komunitas baik yang bersifat actual, resiko, atau masih merupakan gejala. 

Diagnose keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

berlangsung actual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Penilaian ini berdasarkan pada hasil analisis data pengkajian dengan cara berpikir 

kritis. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan Diabetes 

Mellitus menurut Nurarif, 2017 yaitu: 

1. Ketidakpatuhan b.d kompleksitas regiment pengobatan. 

2. Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient. 

3. Gangguan integritas kulit b.d nekrosis d.d kerusakan jaringan nekrosis luka 

gangrene. 

4. Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan sirkulasi darah ke perifer d.d proses 

penyakit.  

5. Resiko infeksi b.d trauma pada jaringan d.d proses penyakit. 

Tabel 1. Prioritas Masalah Asuhan Keperawatan keluarga 

No. Kriteria  Skor  Bobot  

1. Sifat masalah 
Skala : 

Wellness 

Aktual 

Risiko 

Potensial 

 

 
 

3 
 
3 
 
2 

 
1 

 

 
 

 
 

1 
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2. Kemungkinan masalah dapat 
diubah 
Skala : 

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 
 

 
2 
 
1 
 

0 

 
 
 
 
2 

 
 

 
 
 

3. Potensi masalah untuk dicegah 
Skala : 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

 
 
 

3 
 
2 
 
1 

 
 
 

 
1 
 
 
 

4. Menonjolnya masalah 
Skala : 

Segera 

Tidak perlu 

Tidak dirasakan 

 

 
2 
 
1 
 
0 

 

 
 
 
1 

a) Tentukan skor untuk setiap kriteria. 

b) Skor dibagi dengan angka tertinggi yang dikalikan dengan bobot. Skor x bobot 

angka tertinggi. 

c) Jumlahkan skor untuk semua kriteria, skor tertinggi adalah 5, sama 

dengan bobot. 

2.3.4 Analisa Data 

Analisa data merupakan kemampuan konitif dalam pengembangan gaya 

berfikir dan penalaran yang dipergaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan, 

pengalaman, dan pengertian keperawatan. Analisa data adalah kemampuan dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir rasional sesuai dengan latar belakang ilmu 

pengetahuan. Dalam melakukan Analisa data, diperlukan kemampuan mengaitkan 

data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep, teori dan prinsip yang 
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relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah Kesehatan dan 

keperawatan klien. 

2.3.5 Perencanaan 

Perencanaan adalah semua penanganan (treatment) yang di dasarkan pada 

penilaian dan keilmuan pada tatanan klinik, dimana perawat melakukan tindakan 

untuk meningkatkan hasil atau outcome penderita (Bulechek, Butcher, 

Dochterman, 2017). Perencanaa untuk masalah Ketidakpatuhan pada penderita 

Diabetes Mellitus. 

Tabel 2. Perencanaan pada Penderita Diabetes Mellitus menurut TIM 

POKJA DPP PPNI (2017). 
Diagnosa 

Keperawatan 

SLKI SIKI 

 

Kode Diagnosa  Intervensi 

  D.0014 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas 

regiment pengobatan 

 

Luaran Utama : 

Tingkat kepatuhan 

( L.12110 ) 

 

Kriteria Hasil:  

 Kemauan 

mematuhi program 

perawatan atau 

pengobatan 

meningkat 

 Mengikuti anjuran 

 Resiko komplikasi 

penyakit/masalah 

kesehatan 

menurun 

 Mengikuti 

program 

perawatan/pengob

atan 

 Menjalankan 

anjuran 

 Tanda dan gejala 

penyakit menurun 

 

Luaran Tambahan : 

1. Dukungan keluarga 

( L.13112 ) 

Intervensi Utama : 

Dukungan  kepatuhan program 

pengobatan 

( I.12361 ) 

 

Observasi : 

1. Identifikasi kepatuhan menjalani 

program pengobatan 

Terapeutik 

1. Buat komitmen menjalani 

program pengobatan dengan 

baik 

2. Buat jadwal pendampingan 

keluarga untuk bergantian 

menemani pasien selama 

menjalani program pengobatan, 

jika perlu 

3. Dokumentasikan aktifitas selama 

menjalani proses pengobatan 

4. Diskusikan hal-hal yang dapat 

mendukung atau menghambat 

berjalannya program pengobatan 

5. Libatkan keluarga untuk 

mendukung program pengobatan 

yang dijalani 

Edukasi 

 Informasikan program 
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Kriteria Hasil:  

 Keinginan 

mendukung 

anggota keluarga 

yang sakit 

meningkat 

 Kondisi pasien 

meningkat 

 Dukungan sosial 

bagi anggota 

keluarga yang 

sakit meningkat 

 Bekerja sama 

dalam 

menentukan 

perawatan 

 

pengobatan yang harus dijalani  

 Informasikan manfaat yang akan 

diperoleh jika teratur menjalani 

program pengobatan 

 Anjurkan keluarga untuk 

mendampingi dan merawat 

pasien selama menjalani program 

pengobatan 

 Anjurkan pasien dan keluarga 

melakukan konsultasi ke 

pelayanan kesehatan terdekat, 

jika perlu. 

Intervensi Pendukung 

1. Pelibatan keluarga 

( I.14525 ) 

Obsevasi 

1. Identifikasi kesiapan keluarga 

untuk terlibat dalam perawatan 

 Terapeutik 

1. Buat komitmen menjalani 

program pengobatan dengan baik 

2. Buat jadwal pendampingan 

keluarga untuk bergantian 

menemani pasien selama 

menjalani program pengobatan 

Jika perlu 

3. Libatkan keluarga untuk 

mendukung program pengobatan 

yang jalani 

4. Dokumentasikan aktivitas selama 

menjalani proses pengobatan 

Edukasi 

 Informasikan program 

pengobatan yang harus dijalani 

 Informasikan manfaat yang 

akan diperoleh jika teratur 

menjalani program pengobatan 

 Anjurkan keluarga untuk 

mendampingi dan merawat 

pasien selama menjalani 

program pengobatan 

 Anjurkan pasien dan keluarga 

melakukan konsultasi ke 

pelayanan kesehatan terdekat, 

jika perlu. 
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D.0027 Ketidakstabilan 

kadar Glukosa darah 

b.d Resistensi insulin 

Kestabilan Kadar Glukosa 

(L..03022) 

 

Kriteria Hasil:  

 Tidak ada 

peningkatan urine 

output 

 Bibir lembab 

 Tidak ada 

peningkatan kadar 

glukosa darah 

 

 

Manajemen Hiperglikemi (I.03115) 

 

Observasi : 

1. Identifikasi kemungkinan 

penyebab hiperglikemi 

2. Identifikasi situasi yang 

menyebabkan kebutuhan Insulin 

meningkat (misalnya Penyakit 

kambuhan) 

3. Monitor kadar glukosa darah 

4. Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemia(misalnya, poliura, 

polidipsi, polifagia, kelemahan, 

malaise, padangan kabur, sakit 

kepala) 

5. Monitor intake dan output 

cairan 

Terapeutik 

1. Berikan asupan cairan oral 

2. Konsultasi dengan tim medis 

jika gejala hiperglikemi 

memburuk 

Edukasi 

1. Anjurkan menghindari olahraga 

saat gula darah diatas 250 

mg/dL   

2. Anjurkan monitor 

kadar glukosa 

secara mandiri 

3. Ajarkan pengelolaan 

diabetes (mis. 

Penggunaan insulin, obat 

oral, monitor asupan 

cairan penggantian 

karbohidrat, dan bantuan 

profesional kesehatan. 

Kolaborasi 

1. kolaborasi pemberian insulin, 

jika perlu 

2. kolaborasi pemberian cairan IV, 

jika perlu 

3. kolaborasi pemberian kalium, 

jika perlu 

  

2.3.6 Implementasi 

Implementasi merupakan tindakkan yang sudah direncanakan dalam 

rencana keperawatan. Tindakkan keperawatan mencakup tindakkan mandiri 
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(independent), saling ketergantungan/kolaborasi (interdependent), dan tindakan 

rujukan/ketergantungan (dependent) (Tarwoto, 2017). 

2.3.7 Evaluasi  

Sesuai dengan rencana tindakan yang diberikan, tahap penilaian yang dilakukan 

untuk melihat keberhasilannya. Bila tidak belum berhasil maka perlu disusun 

rencana baru yang sesuai (Mubarak,2012). 

 Evaluasi yang diharapkan pada asuhan keperawatan keluarga dengan 

Diabetes Mellitus adalah : 

1. Keluarga dapat menjelaskan secara lisan tentang penyakit Diabetes 

Mellitus. 

2. Keluarga dapat mengambil keputusan untuk merawat anggota keluarga 

dengan penyakit Diabetes Mellitus. 

3. Keluarga dapat melakukan perawatan yang tepat terhadap anggota 

keluarga yang menderita Diabetes Mellitus. 

4. Keluarga dapat memodifikasi lingkungan yang dapat menunjang 

penyembuhan dan pencegah penyakit. 
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2.4 Kerangka Masalah 

 

         

          

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 2. Kerangka masalah diabetes mellitus sampai ke masalah  

ketidakpatuhan.

FAKTOR MEKANIK FAKTOR GENETIK 

DIABETES 

MELLITUS 

1. Pengaruh diit ketat 3J 

 Jadwal 

 Jumlah 

 Jenis 

2. Konsumsi OAD (Obat 

Anti Diabetes) 

3. Olahraga 

 

Jenuh dan bosan  

KETIDAKPATUHAN 

Genetik, Usia, 

Jenis kelamin 

Merokok, alkohol,  

gaya hidup, stress 
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BAB  III 

TINJAUAN KASUS 

 

3.1 PENGKAJIAN KEPERAWATAN 

Pengkajian dilakukan pada 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB di rumah 

keluarga Tn. R desa Ngemplakrejo Kota Pasuruan, dengan teknik pengumpulan 

data wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi keperawatan. 

FORMAT PENGKAJIAN KELUARGA 

I. Data Umum 

1. Kepala Keluarga (KK)  : Tn. R 

2. Alamat dan telepon  : Jl. Laksmartadinata, Ngemplakrejo. 

3. Pekerjaan KK   : Pedagang Ikan 

4. Pendidikan KK  : Tamat SD 

5. Komposisi keluarga  : Tn. R dengan masalah ketidakpatuhan 

Tabel 3. Komposisi keluarga Tn. R 
N 

a 

m 
a 

J

K 

Hub.kelua

rga 

dengan 
KK 

U 

M 

U 
r 

Pen- 

Didika

n 

Status Imunisasi  

B

C

G 

Polio DPT Hepatitis Ca

m

p 

a 

k 

Ket 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Tn. 
R 

L Suami 48 Tamat 
SD 

- - - - - - - - - - - - Tidak 
ingat 

Ny. 

H 

P Istri 45 Tamat 

SD 

- - - - - - - - - - - - Tidak 

ingat 

Nn. 

S 

P Anak 26 Tamat 

SLTA 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Lengk

ap 

Nn. 

F 

P Anak 22 D1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Lengk

ap 
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Genogram   : 
  
Gambar 3. Genogram keluarga Tn. R 

Sumber Keluarga Tn. R 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

6. Tipe Keluarga    

The Nuclear Family (Keluarga Inti) terdiri dari Tn. R berusia 48 tahun,  Ny. H 

berusia 45 tahun, dan kedua anaknya yaitu Nn. S berusia 26 Tahun dan Nn. F 

berusia 22 Tahun. 

 

 

 

Ket : 

: Perempuan 

: Laki-laki 

: Meninggal 

  : Tinggal Serumah 

            : Garis Perkawinan 

  : Garis Keturunan 

: Klien 

48 

× 

45 

 

 

26 22 

Ny. F Ny. S 

 Tn. R 
Ny. H 

 

  

  

 Tn. A  Ny. S 
 Tn. M  Ny. K 

 Ny. M Ny. S Ny. W Tn. M 
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7. Suku bangsa     

Keluarga klien berasal dari suku Madura atau Indonesia kebudayaan yang      

dianut tidak bertentangan dengan masalah kesehatan, bahasa sehari-hari yang 

digunakan yaitu bahasa Madura dan bahasa indonesia. 

8. Agama     

Keluarga Tn. R beserta anggota keluarga menganut agama Islam. Tn. R dan 

keluarganya rutin beribadah setiap hari. Tn. R dan keluarga juga selalu mengikuti 

aturan serta anjuran dalam ajaran agama Islam  . 

9. Status social ekonomi keluarga 

a. Jumlah pendapatan perbulan : ± 18.500.000,00 

b. Sumber pendapatan perbulan    

- Pendapatan Tn. R dari berdagang  

- Pendapatan Ny. H dari berdagang 

- Pendapatan Nn. S dari mengajar bimbel 

c. Jumlah pengeluaran perbulan                    

- Biaya makan    : 2.500.000,00 

- Listrik dan PDAM   :    500.000,00 

- Transportasi    :    750.000,00 

- Berdagang    : 7.000.000,00 

- Lain     :    450.000,00 + 

  Rp. 11.200.000,00 

 

 

 



49 
 

 
 

10. Aktivitas rekreasi keluarga 

Rekreasi digunakan untuk mengisi kekosongan waktu dengan menonton 

televisi bersama dirumah, rekreasi di luar rumah kadang-kadang dilakukan 

seperti ke taman kota bersama. 

II. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

11. Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Keluarga Tn. R saat ini masuk pada tahap perkembangan keluarga dengan 

anak dewasa. 

12. Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

- Persiapan orang tua untuk membantu anak dewasa usia sekolah untuk 

mencari atau memenuhi fungsi ekonomi sendiri. 

- Persiapan orang tua untuk membantu anak untuk mandiri sambil menata 

kembali peran di dalam rumah tangga dengan anggota keluarga yang masih 

ada. 

13. Riwayat kesehatan keluarga inti 

 Tn. R 

Mengatakan belum pernah sakit yang berat, saat dikaji TD 110/80 mmHg,    

N : 78x/mnt, RR : 21 x/menit. Mengatakan badannya sehat, tidak ada keluhan 

terhadap gejala suatu penyakit. 

 Ny. H 

Mengeluh menderita penyakit gula sejak 5 tahun yang lalu, pada awalnya 

mengeluh sering kesemutan di kedua kaki, banyak minum, banyak kencing dan 

mudah merasa lelah dan mengalami penurunan berat badan yang drastis dari berat 

92 kg menjadi 50 kg. Karena merasa curiga dan atas saran suami dan anak 
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akhirnya Ny. H memeriksakan diri ke klinik dekat rumahnya, dan dilakukan 

pemeriksakan kadar gula darah. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium kadar gula 

acak Ny. H yaitu 458 mg/dL kemudian oleh dokter, Ny. H diberikan Obat Anti 

Diabetik yaitu Glucovan 1 tablet perhari dan Farbion 1 tablet perhari, dan  

disarankan untuk kontrol secara teratur.   

Saat dikaji Ny. H mengatakan tidak mau membatasi makanan yang Ny. H 

konsumsi karena Ny. H tidak tahan akan hal itu. Ny. H juga tidak rutin dalam 

mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, sering melakukan olahraga 

seperti jalan kaki di pagi hari. Saat ini Ny. H sering mengeluh penglihatannya 

kurang jelas atau kabur. Keluarga juga mengatakan tahu mengenai penyakitnya 

tetapi  Ny. H tidak mau koperatif dengan perawatannya sehingga keluarga sulit 

untuk mau terlibat dalam pengobatan Ny. H. Hasil pemeriksaan fisik TD : 130/90, 

N : 90 x/mnt. RR : 20 x/mnt, BB : 50 kg, TB : 154 cm. Tidak ada luka. 

 Ny. S 

Mengatakan bahwa keadaannya sehat-sehat ,belum pernah  mengeluh sakit 

serius. Hasil pemeriksaan fisik TD 110/80 mmHg, N : 80 x/mnt, RR : 21 x/menit. 

 Ny. F 

Mengatakan bahwa keadaannya sehat-sehat saja, belum pernah mengeluh 

menderita sakit serius. Hasil pemeriksaan fisik TD 120/80 mmHg, N : 85 x/menit, 

RR : 21 x/menit. 

14. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya 

a. Riwayat penyakit dahulu  

Keluarga mengatakan bahwa Ny. H menderita kencing manis sejak 5 tahun 

yang lalu dan masih diderita sampai saat ini.   
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b. Penyakit keturunan  

Ny. H mengatakan bahwa tidak ada penyakit keturanan kencing manis (DM). 

c. Penyakit kronis/menular 

Keluarga menyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga yang menderita 

penyakit menular. 

d. Kecacatan anggota keluarga 

Tidak ada anggota keluarga yang mengalami cacat fisik. 

e. Riwayat Kesehatan Mental, Psikologis, Spiritual. 

Keluarga Tn. R merasa aman tinggal di rumah saat ini, dan seluruh anggota 

keluarga merasa nyaman karena tetangga baik-baik.  

f. Riwayat spiritual anggota keluarga 

Semua anggota keluarga taat beribadah, kegiatan keagamaan  seperti sholat di 

masjid ataupun sholat dirumah. 

g. Gangguan mental dan psikologis anggota keluarga 

Tidak ada anggota keluarga yang merasa tertekan atau mengalami gangguan 

mental, komunikasi antar anggota keluarga sangat harmonis begitu juga orang tua. 

III. Data lingkungan 

15. Karakteristik rumah  

 Status Rumah  :  Layak huni dengan jumlah dan ratio kamar atau 

ruangan : 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 2 kamar mandi dan 1 

Gudang penyimpanan. 

 Tipe Rumah  :  Permanen 

 Luas Rumah  :  8 x 10 m 

 Keadaan   : Terawat, kokoh dan layak huni 
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 Kebersihan & pencahayaan : Kebersihan rumah terjaga karena Ny. H sangat 

memperhatikan hal itu, tetapi lantai di kamar mandi sedikit licin, pencahayaan 

dirumah ini baik dan memadai menggunakan lampu LED disetiap ruangan, 

ventilasi di kamar Ny. H tidak memadai hanya ada 1 ukuran 30 cm x 10 cm 

sehingga waktu pagi sinar matahari tidak sepenuhnya masuk. Penataan 

barang-barang tidak tertata rapi. 

 Sampah : Sampah rumah tangga dibuang pada tempat sampah keluarga bila 

sudah penuh kemudian dibakar. 

 Sumber air minum : Keluarga Tn. R menggunakan air mineral galon dan 

tertutup. 

 Jamban Keluarga : Keluarga Tn. R mempunyai jamban sendiri, jenis jamban 

duduk, kondisi baik. 

 Pembuangan Air limbah : Keluarga Tn. R mempunyai tempat pembuangan air 

limbah yang langsung mengalir ke tempat pembungan limbah desa. 

 Halaman rumah : Pada saat kunjungan halaman rumah tampak  bersih.  

 Lingkungan rumah : Lingkungan rumah terawat dengan baik halaman 

samping rumah dimanfaatkan untuk garasi. 

 Fasilitas : Fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas berjarak + 2 km, dokter 

praktek 2-3 km, rumah sakit 5-6 km. 

16. Karakteristik tetangga dan komunitasnya 

 Kebiasaan : Keluarga Tn. R  biasa bergaul dengan tetangganya. 

  Aturan / kesepakatan : Tidak ada aturan atau kesepakatan yang pasti 

berkaitan dengan kesehatan.  
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 Budaya : Budaya kumpul-kumpul menjadi kebiasaan keluarga Tn. R, 

khususnya ketika ada waktu senggang.  

17. Mobilitas geografis keluarga 

Keluarga tidak pernah berpindah rumah dan menempati rumah pertama 

mereka semenjak 15 tahun yang lalu. Transportasi yang digunakan untuk 

mencapai puskesmas adalah sepeda motor terkadang mobil. 

18. Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat 

Perkumpulan dengan keluarga dilakukan ketika ada waktu luang, keperluan 

atau acara keluarga. Interaksi dengan masyarakat aktif dilakukan misalnya dengan 

mengikuti kegiatan seperti siskamling, rapat pertemuan dan kerja bakti. 

19. System pendukung keluarga 

Jumlah anggota keluarga yaitu 4 orang, ke puskesmas di temani oleh suami 

atau anak. Keluarga tidak memiliki sistem pendukung kesehatan seperti 

Jamkesmas ataupun jaminan kesehatan yang lain. 

IV. Struktur keluarga 

20. Struktur peran 

Setiap anggota keluarga telah menjalankan peran masing-masing dengan baik. 

Ayah sebagi pencari nafkah utama dibantu oleh ibu dan anaknya. 

21. Nilai atau norma keluarga 

Orangtua mengajarkan semua nilai dan norma yang ada di keluarga dan 

masyarakat seperti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah makan 

dan tidak berbicara ketika makan. Selain itu Nilai dan norma yang berlaku juga 

disesuaikan dengan nilai dalam agama Islam. 
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22. Pola komunikasi keluarga 

Pola komunikasi keluarga Tn. R sangat baik dan menggunakan pola 

komunikasi terbuka, tetapi pengambil keputusan adalah Tn. R yang berperan 

sebagai kepala keluarga. Apabila ada masalah dalam keluarga biasaanya di 

diskusikan bersama - sama dengan istri dan anggota keluarga lain.   

23. Struktur kekuatan keluarga 

Keluarga mau menerima keadaan dan berusaha tetap sehat. Anak dan kepala 

keluarga serta anggota keluarga yang lain sangat mendukung. 

V. Fungsi keluarga 

24. Fungsi ekonomi 

Keluarga dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup. 

25. Fungsi mendapatkan status social 

Keluarga Tn. R  mengatakan bahwa cara menanamkan hubungan interaksi 

sosial pada anaknya dengan tetangga dan masyarakat yaitu dengan membiarkan 

anaknya bermain dengan teman sebayanya di kampung rumahnya serta selalu 

menyapa orang yang ditemuinya dengan sopan, hal itu terbukti ketika perawat 

berkunjung ke rumah keluarga Tn. R para tetangga juga ikut menyambut dengan 

baik.  

26. Fungsi pendidikan 

Ny. H mengatakan tingkat pendidikan saya hanya sampai pada SMP, 

sedangkan anak saya alhamdulillah bisa lebih dari saya. Saya berharap nantinya 

anak saya bisa sampai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi daripada orang 

tuanya. 
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27. Fungsi sosialisasi 

Orangtua mengajarkan kepada anak- anak untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar seperti dengan membiarkan anak- anak bermain dengan teman 

sebayanya dan anak tetangga lainnya serta megajarkan norma, budaya, disiplin 

dan perilaku. 

24. Fungsi pemenuhan kesehatan 

Pengetahuan keluarga tentang penyakit dan penanganannya 

a. Mengenal Masalah 

Saat dikaji Ny. H mengatakan bahwa sebelumnya saya mengetahui bahwa 

saya terkena kencing manis atau diabetes dan keluarga juga mengetahuinya. 

b. Mengambil Keputusan 

Keluarga Tn. R mengatakan selalu menemani Ny. H untuk kontrol setiap 

bulan atau ketika Ny. H mengeluh sakit di klinik terdekat. 

c. Merawat anggota keluarga yang sakit 

Keluarga Tn. R mengatakan bahwa anak-anak dan Tn. R ingin sekali merawat 

Ny. H ketika tidak sakit ataupun penyakitnya kambuh tetapi Ny H tidak mau 

koperatif, hal ini yang membuat keluarga Tn. R tidak bisa memenuhi tugas 

keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

d. Memelihara / Memodifikasi Lingkungan 

Ny. H mengatakan tidak ada jendela di masing – masing kamar tidurnya, 

hanya ventilasi ukuran 30 cm x 10 cm dan cahaya matahari tidak masuk 

sepenuhnya ke kamar. Pada saat pengkajian Jendela ruang tamu dan lantai bersih, 

ventilasi dikamar dan ruang tamu cukup,  ruangan menggunakan penerangan 

listrik dan lampu LED sehingga terang. Tetapi barang-barang tidak tersusun rapi. 
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e. Menggunakan Fasilitas Kesehatan yang Ada 

Ny. H mengatakan sudah tahu mempunyai penyakit diabetes mellitus sejak 5 

tahun yang lalu dan tidak ada keluhan. Baru akhir-akhir ini penyakitnya kambuh 

lagi dan Tn. R berinisiatif memeriksakan ke klink dekat rumah. Ny. H juga 

mengatakan tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan. 

25. Fungsi religious 

Ny. H mengatakan semua anggota keluarga beragama islam, Ny. H 

mengetahui banyak tentang agama dari keluarga dan masyarakat, keluarga saya 

selalu mengikuti acara kegiatan keagamaan seperti mauludan, tahlilan, dan 

pengajian-pegajian. 

26. Fungsi rekreasi 

Keluarga Tn. R menggunakan fungsi rekreasi dengan berkumpul bersama 

keluarga  pada malam hari dan diisi dengan menonton Tv, kadang-kadang juga 

pergi ke taman kota bersama. 

27. Fungsi reproduksi 

Keluarga Tn. R merupakan pasangan yang masih produktif, tetapi tidak 

berencana mempunyai lebih dari 2 orang anak. Jenis kontrasepsi yg digunakan 

oleh Tn. R adalah kondom pria dan Ny. H selalu menghitung periode masa subur. 

Sebelunya Ny. H menggunakan jenis kontrasepsi hormonal suntik KB tiga 

bulanan, tetapi setelah konsultasi dokter menyarankan untuk berhenti 

menggunakan suntik KB karena akan berpengaruh pada kadar gula darah. 
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28. Fungsi afeksi 

Ny. H sangat menyayangi keluarga, saling menjaga antara anggota keluarga 

satu dengan anggota keluarga yang lain. Ny. H Berusaha mendidik anaknya agar 

selalu menghormati orang tua dan menyayangi sesama anggota keluarga dan 

teman sebaya serta berusaha menanamkan kedisiplinan pada anaknya. 

VI. Stress dan koping keluarga 

33. Stressor jangka pendek dan panjang 

Ny. H mengatakan merasa khawatir dengan masalah penyakitnya , karena 

akhir – akhir ini kakinya sering kesemutan ketika lupa minum obat dan makan 

tidak dikontrol, ditambah penglihatan yang kurang jelas. 

34. Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor 

Keluarga Tn. R mengatakan apabila ada masalah yang dirasa berat maka 

mereka akan memecahkannya secara bersama-sama dengan jalan musyawarah 

keluarga sampai ketemu jalan pemecahannya dengan tidak saling memaksakan 

dan menyakiti yang lain.  

35. Strategi koping yang digunakan 

Jika ada masalah keluarga lebih suka berunding bersama atau konsultasi 

dengan orang yang lebih tahu. 

36. Strategi adaptasi disfungsional 

Bila keluarga sedang mengalami masalah kesehatan mereka cenderung 

megesampingkan sebelum masalah tersebut parah. 
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VI. Pemeriksaan kesehatan tiap individu anggota keluarga 

 

Tabel 4. Pemeriksaan Fisik 
Pemeriksaan 

fisik 

Tn. M Ny. H Ny. S Ny. F 

TD 

Nadi 

Suhu 

RR 

BB 

 

Kepala 

 

Rambut 

 

Kulit 

 

 

Mata 

 

 

 

 

 

Hidung 

 

Mulut dan 

tenggorokan 

 

 

 

Telinga 

 

110/80 

78x/mnt 

36,5ºC 

21x/mnt 

53 Kg 

 

Mesochepal. 

 

Hitam bersih. 

 

Sawo matang, 

turgor baik. 

 

Simetris,  

konjungtiva tidak 

anemis, dan sklera 

tidak ikterik, 

penglihatan baik. 

 

 

 

Bersih dan fungsi 

penciuman baik. 

 

Bersih, tidak 

berbau, gigi bawah 

caries, dan tidak 

ada nyeri telan. 

 

Simetris, 

pendengaran baik, 

tidak 

menggunakan alat 

bantu. 

130/90 

90x/mnt 

36ºC 

20x/mnt 

50 Kg 

 

Mesochepal. 

 

Hitam bersih. 

 

Kuning langsat, 

turgor baik. 

 

Simetris, 

konjungtiva tidak 

anemis, dan sklera 

tidak ikterik, 

penglihatan kurang 

jelas, VOD = 

20/20 , V0S = 

20/40. 

 

Bersih dan fungsi 

penghidu baik. 

 

Bersih, tidak 

berbau, gigi bawah 

caries, dan tidak 

ada nyeri telan. 

 

Simetris, 

pendengaran baik, 

tidak 

menggunakan alat 

bantu. 

110/80 

80x/mnt 

36,5ºC 

22x/mnt 

50 Kg 

 

Mesochepal. 

 

Hitam bersih. 

 

Kuning langsat, 

turgor baik. 

 

Simetris, 

konjungtiva tidak 

anemis, dn sklera 

tidak ikterik, 

penglihatan baik. 

 

 

 

Bersih dan fungsi 

penghidu baik. 

Bersih, tidak 

berbau, gigi bersih, 

perikoronitis, tidak 

ada nyeri telan. 

 

Simetris, 

pendengaran baik, 

tidak 

menggunakan alat 

bantu. 

120/80 

85x/mnt 

36,5ºC 

21x/mnt 

52 Kg 

 

Mesochepal. 

 

Hitam bersih. 

 

Kuning langsat, 
turgor baik. 

 

Simetris, 
konjungtiva tidak 
anemis, dn sklera 
tidak ikterik, 
penglihatan baik. 

 

 

Bersih dan fungsi 
penghidu baik. 

Bersih, tidak 
berbau, gigi 
bersih, dan tidak 
ada nyeri telan. 

 

Simetris, 
pendengaran baik, 
tidak 

menggunakan alat 
bantu. 
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Leher 

 

 

 

Dada  

 

 

 

 

 

Jatung 

 

 

 

 

Abdomen 

 

Kulit 

 

 

Kuku 

 

Ekstremitas 

 

Tidak ada 

pembesaran 

kelenjar tiroid, 

tidak ada pelebaran 

vena jugularis. 

 

Pergerakan dada 

simetris, suara 
nafas vesikuler 

Perkusi sonor, 

tidak ada ronkhi, 

tidak ada stridor, 

tidak ada 

wheezing, tidak 

ada suara 

tambahan. 

 

BJ 1 dan 2: tunggal 

Intensitas kuat 

Tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

 

 

Tidak acites, tidak 

ada  nyeri tekan. 

Warna kulit sawo 

matang Turgor 

kulit baik Tidak 

ada lesi. 

 

Pendek dan bersih 

CRT < 2 detik 

 

Tidak ada 

kelainaan bentuk. 

 

 

 

Tidak ada 

pembesaran 

kelenjar tiroid, 

tidak ada pelebaran 

vena jugularis. 

 

Pergerakan dada 

simetris, suara 
nafas vesikuler 

Perkusi sonor, 

tidak ada ronkhi, 

tidak ada stridor, 

tidak ada 

wheezing, tidak 

ada suara 

tambahan. 

 

BJ 1 dan 2: tunggal 

Intensitas kuat 

Tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

 

 

Tidak acites, tidak 

ada  nyeri tekan. 

Warna kulit sawo 

matang Turgor 

kulit baik Tidak 

ada lesi. 

 

Pendek dan bersih 

CRT < 2 detik 

 

Tidak ada 

kelainaan bentuk, 

namun kadang 

kesemutaan. 

 

Tidak ada 

pembesaran 

kelenjar tiroid, 

tidak ada pelebaran 

vena jugularis. 

 

Pergerakan dada 

simetris, suara 
nafas vesikuler 

Perkusi sonor, 

tidak ada ronkhi, 

tidak ada stridor, 

tidak ada 

wheezing, tidak 

ada suara 

tambahan. 

 

BJ 1 dan 2: tunggal 

Intensitas kuat 

Tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

 

 

Tidak acites, tidak 

ada  nyeri tekan. 

Warna kulit sawo 

matang Turgor 

kulit baik Tidak 

ada lesi. 

 

Pendek dan bersih 

CRT < 2 detik 

 

Tidak ada 

kelainaan bentuk. 

 

Tidak ada 
pembesaran kelenjar 

tiroid, tidak ada 

pelebaran vena 

jugularis. 

 

Pergerakan dada 

simetris, suara nafas 

vesikuler Perkusi 

sonor, tidak ada 

ronkhi, tidak ada 

stridor, tidak ada 

wheezing, tidak ada 

suara tambahan. 

 

 BJ 1 dan 2: tunggal 

Intensitas kuat 

Tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

 

 

Tidak acites, tidak 

ada  nyeri tekan. 

 

Warna kulit sawo 

matang Turgor kulit 

baik Tidak ada lesi. 

 

Pendek dan bersih 

CRT < 2 detik 

 

Tidak ada kelainaan 

bentuk. 
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VII. Harapan keluarga 

1. Persepsi Terhadap Masalah 

Keluarga berpendapat bahwa masalah-masalah yang ada harus diatasi. 

2. Harapan Terhadap Masalah 

Keluarga berharap masalah-masalah yang ada dapat diatasi dan semua akan 

berjalan lancar dan baik-baik saja, khususnya penyakit diabetes mellitus yang diderita 

oleh Ny. H,  dan kondisi keluarga bisa baik. 

3.2 Analisa Data 

Tabel 5. Analisa Data 
DATA PENUNJANG INTERPRETASI DATA KODE MASALAH 

     Data Subjektif : 

 Ny. H mengatakan tidak 

memiliki riwayat DM dari 

keluarga  

  Ny. H mengatakan tidak 

mau mengikuti pantangan 

yang diberikan dokter karena 

bosan 

 Jadwal    makan    Ny. H 

tidak  teratur  karena klien 

bekerja dengan waktu 

istirahat yang tidak menentu 

 Ny. H mengatakan tidak rajin 

mengkonsumsi OAD  

 Ny. H mengatakan 

memeriksakan dirinya ke 
petugas kesehatan hanya saat 

badan mulai terasa tidak 

enak 

 

Data Objektif : 

 Tanda-tanda vital 
K/U : Cukup 

- TD : 130/90 mmHg 

- Nadi : 90 x/menit 

- RR : 20 x/menit 

- Suhu : 36 
0
C 

 Ny. H tampak makan  

cemilan  pada saat di lakukan 

pemeriksaan 

 Ny. H sering ke kamar mandi 

untuk kencing pada saat 
pengkajian 

 OAD yang diberikan dokter 

setelah kontrol tidak pernah 

habis 

Obesitas, Usia, Genetik 

 

 

DM Tipe II 

 

 

Sel Beta Pankreas 

penurunan fungsi 

 

 

Gangguan Sekresi Insulin 

 

 

 

 

Produksi Insulin Menurun 
 

 

Ketidakseimbangan 

Produksi Insulin 

 

 

Penurunan Sekresi Intrasel 

 

 

Insulin tidak terikat khusus 

dengan reseptor khusus pada 

permukaan sel 

 

 

Gula dalam darah tidak 

dapat dibawa masuk oleh sel 

 
 

Hiperglikemia 

 

D.0114 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment 

pengobatan. 
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Pengobatan dan kontrol 
yang tidak teratur 

 

 
Ketidakpatuhan 

     Data Subjektif : 

 Ny. H mengatakan sering 

minum 

 Ny. H mengatakan sering 

kencing 

 Ny. H mengatakan 

penglihatannya kabur 

Data Objektif : 

Hasil Pemeriksaan Darah :  
- GDA       tanggal       01 

Maret 2021 jam 08.00 :   

375 mg/dL 

- GD2JPP    tanggal    01 

Maret 2021  pukul 13.00 : 

299 mg/dL  

- G2JPP    tanggal   01 Maret 

2021     jam 18.00 : 260 

mg/dL  
- GDA       01 Maret 2021  jam 

21.00 : 225 mg/dL  

 

DM Tipe II 

 

  

Jumlah sel pankreas 

menurun 

 

 

Defisiensi insulin 

 

 

Hiperglikemi 

D.0027 Ketidakstabilan kadar 

Glukosa darah b.d 

Resistensi insulin 

3.3 Daftar Diagnosa Keperawatan 

Tabel 6. Daftar Diagnosa Keperawatan 
NO KODE DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1. D.0114 Ketidakpatuhan b.d kompleksitas regiment pengobatan 

 

2. D.0027 Ketidakstabilan kadar Glukosa darah b.d Resistensi insulin  

 

Skala Prioritas Masalah Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. R 

1. Ketidakpatuhan b.d kompleksitas regiment pengobatan. 

 

Tabel 5. Skoring Masalah Ketidakpatuhan b.d kompleksitas regiment pengobatan. 
NO. KRITERIA HITUNGAN SKOR KETERANGAN 

1 Sifat masalah : 

1. Aktual (3) 

2. Resiko tinggi (2) 

3. Potensial (1) 

3/3 x 1 1  Kadar gula dalam darah yang meningkat 

menyebabkan penyumbatan pada pembuluh 

darah. 

Sifat masalah aktual adalah keadaan yang sudah 

terjadi dan perlu di lakukan tindakan segera. 
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2 Kemungkinan untuk di 

ubah : 

1.Tinggi (2) 

2. Sedang (1) 

3. Rendah (0) 

1/2 x 2 2 Puskemas mudah terjangkau, transportasi 

mendukung. 

Sumber-sumber yang ada dan tindakan untuk 

memecahkan masalah dapat dijangkau keluarga. 

3 Potensi untuk dicegah : 

1.      Mudah (3) 

2.      Cukup (2) 

3.      Tidak dapat (1) 

3/3 x 1 3 Dengan menjaga pola makan, rutin minum OAD, 

olahraga secara teratur, motivasi dan bantuan dari 

keluarga dapat membuat  kadar gula terkontrol. 

4 Menonjolnya masalah 

1.      Masalah 

dirasakan dan perlu 

penanganan segera. (2) 

2.      Masalah di 

rasakan, tidak perlu di 

tangani segera (1) 

3.      Masalah tidak 

dirasakan (0) 

2/2 x 1 

 

 

 

 

 

1 Ny. H mengatakan tidak kuat dengan gejala dan 

tanda yang muncul jika kadar gula naik, Ny. H 

ingin segera masalah ini selesai dan dapat 

menjalani aktivitas seperti biasa. 

 

 TOTAL SKOR  7 

 

 

 

2. Ketidakstabilan kadar glukosa darah b.d resistensi insulin 

Tabel 6. Skoring Masalah Ketidakstabilan kadar glukosa darah Pada Ny. H 

NO. KRITERIA HITUNGAN SKOR KETERANGAN 

1 Sifat masalah : 

1. Aktual (3) 

2. Resiko tinggi (2) 

3. Potensial (1) 

3/3 x 1 1  Masalah sudah terjadi karena sudah ada tanda 

dan gejalanya terlihat dari ny. h yaitu sering 

kencing,   minum,   kadar   glukosa dalam 

darah tinggi 

2 Kemungkinan untuk di 

ubah : 

1.Tinggi (2) 

2. Sedang (1) 

3. Rendah (0) 

1/2 x 2 1 Dengan informasi yang cukup akan menambah 

wawasan dan pengetahuan keluarga mengenai 

ketidakstabilan kadar gula darah 

3 Potensi untuk dicegah : 

1.      Mudah (3) 

2.      Cukup (2) 

3/3 x 1 1 Dibuktikan kadar glukosa Ny. H normal 
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3.      Tidak dapat (1) 

4 Menonjolnya masalah 

1.      Masalah dirasakan 

dan perlu penanganan 

segera. (2) 

2.      Masalah di 

rasakan, tidak perlu di 

tangani segera (1) 

3.      Masalah tidak 

dirasakan (0) 

2/2 x 1 

 

 

 

 

 

1 Masalah dirasakan Ny. H dan segera ingin 

ditangani 

 

 TOTAL SKOR  4 

 

 

 

3.4 Perencanaan  

Tabel 7. Perencanaan Keperawatan Keluarga 

No. 

Dx 

Kode Tujuan SLKI SIKI 

    

1. D.0114 Setelah dilakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan keluarga 

selama 3 hari 

diharapkan keluarga Tn. 

R dapat merawat 

anggota keluarga yang 

sakit terutama Ny.H, 

agar kepatuhan terhadap 

pengobatan teratasi.  

Setelah dilakukan 

kunjungan rumah 

sebanyak 2 hari 

diharapkan keluarga dan 

klien dapat mengenal 

masalah agar kepatuhan 

pengobatan teratasi. 

Kriteria Hasil : 

Tingkat kepatuhan 

1. Verbalisasi kemauan 

mematuhi program 

perawatan atau 
pengobatan dari 

menurun menjadi 

meningkat                                   

2. Verbalisasi mengikuti 

anjuran dari menurun 

menjadi meningkat 

3. Perilaku mengikuti 

program perawatan 

atau pengobatan dari 

memburuk menjadi 

membaik 

4. Perilaku menjalankan 

anjuran dari 

memburuk menjadi 

membaik. 

Intervensi Utama : 

Dukungan kepatuhan program 

pengobatan  

Obsevasi 

Identifikasi kepatuhan 

menjalani program pengobatan 

Terapeutik 

1. Buat komitmen menjalani 

program pengobatan 

dengan baik 

2. Buat jadwal pendampingan 

keluarga untuk bergantian 

menemani pasien selama 

menjalani program 

pengobatan, jika perlu 

3. Dokumentasikan aktifitas 

selama menjalani proses 
pengobatan 

4. Diskusikan hal-hal yang 

dapat mendukung atau 

menghambat berjalannya 

program Pengobatan 

5. Libatkan keluarga untuk 

mendukung program 

pengobatan yang dijalani 
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Edukasi 

1. Informasikan program 

pengobatan yang harus 

dijalani 

2. Informasikan manfaat yang 

akan diperoleh jika teratur 

menjalani program 

pengobatan 

3. Anjurkan keluarga untuk 

mendampingi dan merawat 

pasien selama menjalani 

program pengobatan 

4. Anjurkan pasien dan 
keluarga melakukan 

konsultasi ke pelayanan 

kesehatan terdekat, jika 

perlu 

 

2. D.0027 Setelah dilakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan keluarga 

selama 3 hari 

diharapkan keluarga Tn. 

R terutama  Ny. H, 

mengenal masalah 

kesehatan setiap 

anggota keluarga 

Kestabilan Kadar 

Glukosa (L..03022) 

 

Kriteria Hasil:  

 Tidak ada 

peningkatan 

urine output 

 Bibir lembab 

 Tidak ada 

peningkatan 

kadar glukosa 

darah 

 

Manajemen Hiperglikemi 

(I.03115) 

 

Observasi : 

1. Identifikasi kemungkinan 

penyebab hiperglikemi 

2. Identifikasi situasi yang 

menyebabkan kebutuhan 

Insulin meningkat 

(misalnya Penyakit 

kambuhan) 

3. Monitor kadar glukosa 

darah 

4. Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemia(misalnya, 

poliura, polidipsi, 

polifagia, kelemahan, 

malaise, padangan kabur, 

sakit kepala) 

5. Monitor intake dan output 

cairan 

Terapeutik 

1. Berikan asupan cairan oral 

2. Konsultasi dengan tim 

medis jika gejala 

hiperglikemi memburuk 

Edukasi 

1. Anjurkan menghindari 

olahraga saat gula darah 

diatas 250 mg/dL   

2. Anjurkan 

monitor 

kadar 
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glukosa 

secara 

mandiri 

3. Ajarkan 

pengelolaan 

diabetes (mis. 

Penggunaan insulin, 

obat oral, monitor 

asupan cairan 

penggantian 

karbohidrat, dan 

bantuan profesional 

kesehatan. 

Kolaborasi 

1. kolaborasi pemberian 

insulin, jika perlu 

2. kolaborasi pemberian 

cairan IV, jika perlu 

3. kolaborasi pemberian 

kalium, jika perlu 

 

 

 

1.5 Implementasi 

Tabel 8. Implementasi keperawatan keluarga 

No. 

Dx.Kep 

Hari/Tanggal Jam  Implementasi Paraf  

1 dan 2 Senin, 1 Maret 

2021 

08.00 

 

 

 

08.20 

 

 

08.35 

 

 

09.00 

 

 

09.25 

 

 

1. Membina hubungan saling percaya pada klien dan 

keluarga klien  

Respon : klien dan keluarga menerima kedatangan 

perawat 

2. Menjelaskan kontrak waktu dan tujuan pertemuan 

Respon : klien dan keluarga menyetujui kontrak 

yang telah dibuat oleh perawat 

3. Tanya jawab seputar penyakit DM  

Respon : klien dan keluarga mampu menjawab 

dan menjelaskan jawaban yang diminta. 

4. Melakukan pemeriksaan fisik kepada klien (TTV 

dan Pemeriksaan kadar gula darah) 

5. Membuat kontrak dengan klien untuk 

mengobservasi GD2JPP pada jam 13.00, 18.00 

dan 21.00 

Respon : klien bersedia 

6. Menjelaskan terapi program pengobatan DM. 

Respon : klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberi penjelasakan dan mampu 

memjelaskan kembali tentang program 
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09.35 

 

 

09.45 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

10.10 

13.00 

18.00 

21.00 

pengobatan DM. 

7. Menjelaskan kepada keluarga dan klien tentang 

pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan DM 

Respon : klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberi penjelasan 

8. Menjelaskan resiko jika tidak patuh 

mengkonsumsi OAD dan jadwal makan yang tidak 

teratur 

Respon : klien memperhatikan dan mempu 

menjelaskan kembali resiko jika tidak patuh 

mengkonsumsi OAD dan jadwal makan yang tidak 

teratur 

9. Menjelaskan manfaat patuh menjalani pengobatan 

secara teratur. 

Respon : klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberi penjelasan 

Respon : klien memperhatikan dan mengikuti apa 

yang dianjurkan oleh perawat 

10. Memberikan kesempatan kepada anggota keluarga 

untuk bertanya terkait program pengobatan DM. 

 

2. Senin, 1 Maret 

2021 

08.40 

 

 

 

 

08.50 

 

 

 

09.10 

 

 

 

 

09.30 

 

 

 

 

10.00 

13.00 

18.00 

21.00 

1. Menjelaskan pengertian tentang komplikasi 

penyakit DM 
Respon : klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberi penjelasan dan mampu menjelaskan 

kembali komplikasi penyakit DM 

2. Menjelaskan tentang gangguan penglihatan yang 

dikeluhkan klien 

Respon : klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberi penjelasakan dan mampu memjelaskan 

kembali tentang gangguan penglihatan 

3. Menjelaskan keterkaitan penyakit DM dan 

gangguan penglihatan  

Respon : klien memperhatikan dan mempu 

menjelaskan kembali tentang keterkaitan penyakit 

DM dan gangguan penglihatan  

4. Menjelaskan resiko dan anjuran yang akan terjadi 

jika gangguan penglihatan tidak segera ditangani 

Respon : klien memperhatikan dan mengikuti apa 

yang dianjurkan oleh perawat 

5. Memberikan kesempatan kepada anggota 

keluarga untuk bertanya terkait program 

pengobatan DM. 

6. Melakukan pengukuran GD2JPP 

7. Melakukan pengukuran GD2JPP 

8. Melakukan pengukuran GDA 
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1 dan 2 Selasa, 2 Maret 

2021 

09.00 

 

 

 

09.20 

 

 

 

09.40 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

1. Mengecek kadar gula darah Ny. H 

2. Melibatkan keluarga pada saat waktu minum obat 

dan jadwal makan 
Respon : klien dan keluarga setuju dan mengikuti 

anjuran 

3. Membuat jadwal pendampingan minum obat dan 

jadwal makan 

Respon : klien dan keluarga menyusun sendiri 

jadwal pendampingan minum obat dan makan 

4. Mendiskusikan faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat dalam menjalankan program 

pengobatan  

Respon : klien dan keluarga menyusun tampak 

mengeluarkan pendapatnya masing masing 

5. Memberikan kesempatan kepada anggota keluarga 

untuk bertanya terkait pendampingan pada saat 
menjalankan program pengobatan. 

 

 

1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 3 Maret 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 

 

 

 

08.30 

09.00 

 

 

 

 

 

10.00 

 

1. Memonitor kadar gula darah, kepatuhan 

penggunaan OAD dan jadwal makan klien 

Respon : klien sudah mengikuti anjuran yang 

disarankan perawat 

2. Mengobservasi TTV dan kadar glukosa klien 

3. Memotivasi keluarga untuk terus memberi 
dukungan pada klien agar selalu patuh terhadap 

program pengobatan yang terus dijalankan 

Respon : keluarga mengikuti hal yang diminta 

oleh perawat 

4. Mendiskusikan tentang pembelajaran pertemuan 

hari sebelumya  
Respon : Klien dan keluarga tampak melakukan 

hal-hal yang dianjurkan  

5. Menutup pertemuan dan mengakhiri kontrak 

 

3.6 Catatan Perkembangan 

Tabel 9. Catatan Perkembangan 
No. Hari/Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan 

1. Selasa, 2 Maret 2021 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment 

S : Keluarga mengatakan klien sering 

lupa jika tidak diingatkan oleh 
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pengobatan 

 

keluarga yang mendampingi 

O :  

 Klien sudah rajin 

mengkonsumsi OAD dan 

mengikuti jadwal makan 

 TTV :  

TD :120/70 mmHg, N : 

90x/menit 

S :36,8
0
C, RR :20x/menit. 

GDA : 215 mg/dL 

A : Masalah teratasi sebagian. 

P : Intervensi nomor 2, 5, 8, 9  

dilanjutkan 

2. Selasa, 2 Maret 2021 Ketidakstabilan kadar 

Glukosa darah b.d 

Resistensi insulin 

S :  

 Ny. H mengatakan sering 

kencing 

 Ny. H mengatakan 

penglihatannya kabur 

O :  

 Pada saat pengkajian intensitas 

kencing Ny.H berkurang 

Hasil Pemeriksaan Darah :  
GDA : 215 mg/Dl 

 

A : Masalah ketidakpatuhan sebagian 

teratasi. 

P : Intervensi nomor 1, 2, 4 

dilanjutkan 

  

 

3.7 Evaluasi Keperawatan 

 

Tabel 10.  Evaluasi Keperawatan Keluarga 
No. Hari/Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi 

1. Senin, 1 Maret 2021 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment 

pengobatan 

 

S :  

 Ny. H mengatakan tidak mau 

mengikuti pantangan yang diberikan 

dokter karena bosan seperti 

mengkonsumsi OAD dan jadwa makan 

teratur 

 Ny. H mengatakan kaki kesemutan 

 

O : 1. Tanda-tanda vital : 

TD :130/90 mmHg 

N : 90x/menit 
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S :36
0
C 

RR :20x/menit 

2. OAD yang diberikan dokter setelah 

kontrol tidak pernah habis 

A : Masalah belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

 

 

2 Senin, 1 Maret 2021 Ketidakstabilan kadar 

Glukosa darah b.d 

Resistensi insulin 

S :  

 Ny. H mengatakan sering minum 

 Ny. H mengatakan sering kencing 

 Ny. H mengatakan penglihatannya 

kabur 

O : 

1. Ny. H tampak makan  cemilan  pada 

saat di lakukan pemeriksaan 

2. Ny. H sering ke kamar mandi untuk 

kencing pada saat pengkajian 

 

Hasil Pemeriksaan Darah :  
- GDA       tanggal       01 Maret 

2021 jam 08.00 :   375 mg/dL 

- GD2JPP    tanggal    01 Maret 2021  

pukul 13.00 : 299 mg/dL  

- G2JPP    tanggal   01 Maret 2021     

jam 18.00 : 260 mg/dL  

- GDA       01 Maret 2021  jam 21.00 : 

225 mg/dL  

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

1 Selasa, 2 Maret 2021 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment 

pengobatan 

 

S :  

 Ny. H mengatakan sudah membatasi 

apa yang di makan dan mulai rajin 

mengkonsumsi OAD 

 

O : 1. Tanda-tanda vital : 

TD :120/70 mmHg 

N : 90x/menit 

S : 36,8
0
C 

RR : 20x/menit 

2. Pada saat pengkajian intensitas 

kencing Ny.H berkurang 

3. OAD yang diberikan dokter tampak 
diminum dan berkurang 

A : Masalah sebagian teratasi 

P : Intervensi nomor 2,5,8,9 dilanjutkan 

 

2 Selasa, 2 Maret 2021 Ketidakstabilan kadar 

Glukosa darah b.d 

Resistensi insulin 

S :  

 Ny. H mengatakan sering kencing 

 Ny. H mengatakan penglihatannya 

kabur 
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O : 

 Pada saat pengkajian intensitas 

kencing Ny.H berkurang 

Hasil Pemeriksaan Darah :  
GDA : 215 mg/Dl 

 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 1, 2, 4 

1 Rabu, 3 Maret 2021 Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment 

pengobatan 

 

S : klien mengatkan sudah mematuhi 

pengobatan dan jadwal makan, sudah mulai 

tertatur minum obat tanpa harus diingatkan 

keluarga. 

O :  1. Tanda-tanda vital : 

TD :120/70 mmHg 

N : 90x/menit 

S : 36,7
0
C 

RR : 20x/menit 

2. OAD yang diberikan dokter tampak 

diminum dan berkurang 

A : Masalah Ketidakpatuhan b.d 

kompleksitas regiment pengobatan teratasi 

P : Intervensi dihentikan 

 

2 Rabu, 3 Maret 2021 Ketidakstabilan kadar 

Glukosa darah b.d 

Resistensi insulin 

S : - 

O :  

Hasil Pemeriksaan Darah :  
GDA : 185 mg/dL 

A : Masalah Ketidakstabilan kadar Glukosa 

darah b.d Resistensi insulin teratasi 

P : Intervensi dihentikan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan 

yang terjadi antara tinjauan teori dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan 

pada keluarga dengan diabetes mellitus dan masalah keperawatan ketidakpatuhan 

di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan yang meliputi pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 

4.1 Pengkajian 

Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 01 maret 2021 klien bernama 

Ny.H dengan umur 45 tahun berjenis kelamin perempuan mengalami masalah 

kesehatan diabetes mellitus dengan masalah  kareana Ny.H memiliki kebiasaan 

tidak mau mengikuti regiment pengobatan seperti masih makan sembarangan dan 

tidak konsisten mengkonsumsi obat. 

Pengkajian merupakan suatu tahapan dimana perawat mengambil data 

ditandai dengan pengumpulan informasi. Pengumpulan data berasal dari beberapa 

sumber seperti wawancara, observasi, dan fasilitas rumah yang dimiliki. Sesuai 

dengan teori yang dijabarkan di atas penulis melakukan pengkajian pada Ny.H 

dengan menggunakan format pengkajian keluarga melalui metode wawancara, 

observasi, serta pemeriksaan fisik untuk menambah data yang diperlukan.  

Terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus dengan tinjauan teori yaitu 

pada tinjauan teori disebutkan pentingnya patuh terhadap program pengobatan 

seperti makan dengan jadwal dan menu yang sudah ditetapkan, mengecek kadar 

gula darah secara teratur dan selalu konsisten minum obat anti diabetes. Tetapi
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pada tinjauan kasus yang diperoleh dari pengkajian terhadap Ny.H masih 

sering mengkonsumsi makanan yang tidak diperbolehkan untuk penderita 

diabetes, jarang mengecek kadar gula secara teratur dan tidak konsisten konsumsi 

obat anti diabetes. 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan pengkajian keperawatan yang diambil terdapat 2 diagnosa 

yang muncul pada klien yaitu ketidakpatuhan berhubungan dengan kompleksitas 

regiment pengobatan, dan Ketidakstabilan kadar Glukosa darah berhubungan 

dengan resistensi insulin 

Sedangkan di teori masalah keperawatan yang mungkin muncul pada 

pasien dengan diabetes mellitus menurut Nurarif, 2017 yaitu: 

1. Ketidakpatuhan b.d kompleksitas regiment pengobatan. 

2. Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient. 

3. Gangguan integritas kulit b.d nekrosis kerusakan jaringan d.d nekrosis 

luka gangrene. 

4. Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan sirkulasi darah ke perifer d.d 

proses penyakit.  

5. Resiko infeksi b.d trauma pada jaringan d.d proses penyakit. 

Terdapat kesenjangan yang terjadi antara tinjauan kasus dan tinjauan teori, 

pada tinjauan teori yaitu terdapat 5 diagnosa yang muncul. Sedangkan pada 

tinjauan kasus ditemukan 2 diagnosa keperawatan yang muncul yaitu 

ketidakpatuhan dan Ketidakstabilan kadar Glukosa darah. Karena pada saat 

pengkajian Ny.H tidak menunjukkan munculnya diagnosa defisit nutrisi, 

gangguan integritas kulit, perfusi perifer tidak efektif dan resiko infeksi. 
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4.3 Intervensi/Rencana Tindakan Keperawatan 

Intervensi yang dilakukan untuk Ny.H menurut SIKI PPNI, 2018 yaitu 

sebagai berikut : 

1. Diagnosa 1 Ketidakpatuhan berhubungan dengan Kompleksitas Regiment 

Pengobatan yaitu dengan dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama    

3 x 24 jam diharapkan klien dan keluarga mampu mengenali masalah 

kesehatan melalui rencana asuhan keperawatan meliputi identifikasi kesiapan 

dan kemampuan keluarga agar dapat merawat anggota keluarga yang sakit 

yaitu Ny.H, supaya kepatuhan terhadap diit diabetes mellitus dan 

pengobatan bisa berjalan dengan semestinya. Mengidentifikasi kesiapan 

menerima informasi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, 

jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan 

untuk bertanya, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengarui kesehatan, 

memberikan penjelasan tentang penanganan, prosedur, dan lain-lain kepada 

pasien dengan jelas dan singkat. 

2. Diagnosa 2 Ketidakstabilan kadar Glukosa darah berhubungan dengan 

resistensi insulin yaitu dengan dilakukan tindakan asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam diharapkan keluarga dapat mengenal masalah kesehatan 

setiap anggota keluarga. Keluarga dapat mengetahui dan mengerti 

perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak 

langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, oleh karena itu 

perlu mencatat dan memperhatikan segala perubahan yang terjadi dalam 

keluarga. 
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Pada intervensi terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan teori 

dengan tidak munculnya diagnosa ketidakstabilan kadar Glukosa darah 

berhubungan dengan resistensi insulin. 

4.4 Implementasi / Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

Implementasi merupakan perwujudan dari perencanaa yang sudah disusun 

pada tahap perencanaan sebelumnya menurut SIKI PPNI,2018. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis mengelolah klien dan keluarga dalam implementasi dengan 

masing masing 2 diagnosa keperawatan yang telah diambil penulis. Adapun 

implementasinya berkaitan dengan diagnosa Ketidakpatuhan berhubungan dengan 

Kompleksitas Regiment Pengobatan dan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah 

berhubungan dengan Resistensi Insulin. 

Pada tanggal 01 Maret 2021 penulis mengimplementasikan diagnosa 1 

meliputi mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, 

menjadwalkan pendidikan kesehatan, menyediakan materi dan media pendidikan 

kesehatan, menjelaskan tentang masalah penyakit diabetes mellitus, menjelaskan  

kepada klien tentang penyebab dan cara menangani diabetes mellitus seperti 

jadwal makan, diit dan penggunaan obat anti diabetes. Implementasi diagnosa 2 

meliputi mengajarkan kepada klien dan keluarga tentang komplikasi diabetes 

mellitus dan resiko yang terjadi jika masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah 

tidak ditangani akan mengakibatkan dampak yang buruk. 

Pada tanggal 02 Maret 2021 diagnosa 1 dan 2 meliputi mengedukasi dan 

menjelaskan tentang pentingnya dukungan keluarga dalam program pengobatan, 

melibatkan peran keluarga untuk membantu pengobatan klien, memonitor 
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pentingnya pengecekan kadar gula darh secara rutin, serta mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat program pengobatan klien.   

Pada tanggal 03 Maret 2021 diagnosa 1 dan 2 meliputi Memonitor 

kepatuhan penggunaan OAD dan jadwal makan klien, Mengobservasi TTV dan 

kadar glukosa klien, memotivasi keluarga untuk terus memberi dukungan pada 

klien. Selama melakukan tindakan asuhan keperawatan, penulis tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan asuhan keperawatan dikarenakan keluarga dan klien 

cukup kooperatif dan menerima kehadiran penulis. 

4.5 Evaluasi Keperawatan 

1) Evaluasi terhadap diagnosa keperawatan ketidakpatuhan pada tanggal 01 

Maret 2021 didapatkan data subjektif yaitu klien mengatakan tidak mau 

mengikuti pantangan yang diberikan dokter karena bosan seperti 

mengkonsumsi OAD dan jadwa makan teratur dan mengeluh kakinya 

kesemutan. Dengan data objektif tanda-tanda vital : Tekanan darah :130/90 

mmHg, Nadi : 90x/menit, Suhu :36
0
C, Respirasi :20x/menit. Dari data 

yang diperoleh penulis menghasilkan analisa masalah belum teratasi dan 

melanjutkan intervensi. Evaluasi terhadap diagnosa keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah pada tanggal 01 Maret 2021 

didapatkan data subjektif yaitu Klien mengeluh penglihatannya kurang 

jelas dan sering kencing dan cepat haus. Dengan data objektif yaitu GDA 

(08.00) : 375 mg/dL, GD2JPP (13.00) : 299 mg/dL, GD2JPP (18.00) : 260 

mg/dL, GDA (21.00) : 215 mg/dL. Tanda- tanda vital yaitu TD 130/90 

mmHg, nadi 90 x/menit, respirasi 20 x/menit, suhu 36
0
C. Dari data yang 

diperoleh penulisan menghasilkan analisa masalah belum teratasi dan 
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intervensi dilanjutkan. 

2) Evaluasi terhadap diagnosa keperawatan Ketidakpatuhan berhubungan 

dengan Kompleksitas Regiment Pengobatan pada tanggal 02 Maret 2021 

didapatkan data subjektif yaitu klien mengatakan sudah mematuhi 

pengobatan dan jadwal makan, sudah mulai tertatur minum obat tanpa 

harus diingatkan keluarga. Dengan data objektif yaitu OAD yang diberikan 

dokter tampak diminum dan berkurang . Tanda vital yaitu TD 120/70 

mmhg, nadi 90 x/menit, respirasi 20 x/menit, suhu 36.8 °C. Evaluasi 

terhadap diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar gula darah 

berhubungan dengan resistensi insulin didapatkan data subjektif yaitu klien 

mengeluh masih sering kencing dan pandangan kabur. Data objektif yaitu 

kadar gula drah klien 215 mg/dL. Dari data yang diperoleh menghasilkan 

analisa masalah teratasi sebagian dan intervensi tetap dilanjutkan. 

3) Evaluasi terhadap diagnosa keperawatan Ketidakpatuhan berhubungan 

dengan Kompleksitas Regiment Pengobatan pada tanggal 03 Maret 2021 

didapatkan data subjektif yaitu klien mengatakan sudah mematuhi 

pengobatan dan jadwal makan, sudah mulai tertatur minum obat tanpa 

harus diingatkan keluarga. Dengan data objektif yaitu OAD yang diberikan 

dokter tampak diminum dan berkurang . Tanda vital yaitu TD 120/70 

mmhg, nadi 90 x/menit, respirasi 20 x/menit, suhu 36.7 °C. Evaluasi 

terhadap diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar gula darah 

berhubungan dengan resistensi insulin didapatkan data subjektif yaitu klien 

sudah tidak mengeluh apa-apa, dat objektif kadar gula darah klien 185 

mg/dL. Dari data yang diperoleh penulis menghasilkan analisa masalah 
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teratasi dan intervensi dihentikan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada Klien dengan diagnosa medis Diabetes 

Mellitus di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis Diabetes Mellitus. 

5.1 Simpulan 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan 

pada Klien dengan diagnosa medis Diabetes Mellitus, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian 

Berdasarkan hasil pengkajian di temukan data Ny. H tampak tidak patuh 

dalam mengkonsumsi OAD dan diit 3J (tepat jadwal, jumlah, dan jenis), kadar 

gula darah yang tinggi, penglihatan kabur, Poliuri, polidipsi, d a n  polifagia. 

Klien mengatakan bahwa dari anggota keluarga klien tidak ada yang memiliki 

riwayat penyakit diabetes mellitus. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa yang didapat yaitu ketidakpatuhan berhubungan dengan 

kompleksitas regiment pengobatan, dan ketidakstabilan kadar gula darah 

berhubungan dengan resistensi insulin. 
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5.1.3 Intervensi Keperawatan 

Ajarkan keluarga sekaligus klien untuk mendukung dan memotivasi klien 

agar patuh terhadap pogram pengobatan seperti rutin mengkonsumsi obat anti 

diabetes (OAD) dan menerapkan pola makan sehat sesuai 3J (tepat jadwal, 

jumlah, dan jenis). Kaji tanda-tanda vital (tekanan darah, respirasi, Nadi, Suhu di 

karenakan Pada klien dengan gangguan metabolik menyebabkan kegelisahan serta 

kadar gula darah dan nadi meningkat, untuk intervensi yang terakhir kolaborasi 

pemberian OAD sesuai dengan advice dokter. Motivasi dan fasilitasi keluarga 

serta klien dalam melasanakan 5 tugas fungsi kesehatan keluarga. Pada rencana 

tindakan tidak ada kesenjangan, semua rencana tindakan tinjauan kasus sama 

seperti tinjauan pustaka. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

Beberapa tindakan mandiri pada klien dengan diagnosa Diabetes Mellitus 

menganjurkan keluarga untuk tetap menjaga dan memperhatikan kondisi klien, 

memodifikasi dan menghilangkan kebiasaan buruk klien untuk mengurangi 

komplikasi dari diabetes mellitus terutama dalam pola makan dan gaya hidup 

contoh: Rutin mengkonsumsi Obat Anti Diabetes serta diet 3J. Disamping itu rajin 

mengukur kadar gula darah secara rutin. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, 

penulis melibatkan keluarga dan klien secara aktif dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan karena banyak tindakan keperawatan yang memerlukan kerjasama 

antara perawat, klien dan keluarga. 
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5.1.5  Evaluasi Keperawatan 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat tercapai karena adanya kerjasama 

yang baik antara klien, keluarga dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada Ny.H  

sesuai  dengan  harapan  karena  masalah  teratasi  dan intervensi dihentikan. 

5.2  Saran 

Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Untuk  pencapaian  hasil  keperawatan  yang  diharapkan,  diperlukan 

hubungan yang baik dan keterlibatan klien, keluarga dan tim kesehatan lainnya. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim 

kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan 

Diabetes Mellitus. 

5.2.3 Dalam  meningkatkan  mutu  asuhan  keperawatan  yang  profesional 

alangkah baiknya diadakan suatu seminar atau suatu pertemuan yang membahas 

tentang masalah kesehatan yang ada pada klien. 

5.2.4 Pendidikan   dan   pengetahuan   perawat   secara   berkelanjutan   perlu 

ditingkatkan baik secara formal dan informal. 

5.2.5 Kembangkan  dan  tingkatkan  pemahaman  perawat  terhadap  konsep 

manusia secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan 

dengan baik.



81 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anani, S., Udiyono, A., & Ginanjar, P. 2012. Hubungan Antara 

PerilakuPengendalian  Diabetes Kadar Gula  Darah  Pasien  Rawat  

Jalan Diabetes Mellitus. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 1(2), 466 – 478. 

 

Doenges, Marilynn dkk, 2016, Rencana Asuhan Keperawatan, Pedoman Untuk  

Perencanaan dan Pendokumentasian Perawatan Pasien. Jakarta : EGC. 

Ginting, M. 2014. Patofisiologi Buku Ajar Ilustrasi. Tangerang Selatan: 

BinarupaAksara 

 

Kementrian Kesehatan. 2018. Data Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di 

JawaTimur. Jakarta 

 

Lailatul, L. N,. 2017. Hubungan Durasi Penyakit & Kadar Gula Darah dengan 

Keluhan Subjektif Penderita Diabetes Mellitus.Jurnal Berkala Epidemiologi, 

5(2), 232 – 238. 

 

Nikmatur,  Rohmah  dan  Walid,  Siful.  2017.  Proses  Keperawatan  Teori  Dan 

Aplikasi. Jakarta: Ar Ruzz Media. 

 

Nurarif. A. H. 2017. International of Diabetic Federation and World Health 

Organization. 

 

PERKENI.  2015.  Data  Prevalensi  Penderita  Diabetes  di  Indonesia,  (online). 

(http://sehat_link/data-prevalensi-penderita-diabetes-di-indonesia.info, 

diakses tanggal 02 Maret 2021 pukul 19.30 WIB) 

 

PPNI. 2016. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator 

Diagnostik. (Edisi 1). Jakarta: DPPPPNI. 

 

PPNI. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan 

Keperawatan. (Edisi 1). Jakarta: DPPPPNI. 

PPNI, T. P. 2017. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan 

Indikator Diagnostik ((cetakan III) 1 ed.). Jakarta: DPP PPNI. 

PPNI, T. P. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI): Definisi dan 

Tindakan Keperawatan ((cetakan II) 1 ed.). Jakarta: DPP PPNI. 

PPNI, T. P. 2019. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan 

Kreteria Hasil Keperawatan ((cetakan II) 1 ed.). Jakarta: DPP PPNI. 

 

http://sehat_link/data-prevalensi-penderita-diabetes-di-indonesia.info,%20diakses
http://sehat_link/data-prevalensi-penderita-diabetes-di-indonesia.info,%20diakses


82 
 

 
 

 

Rahayu, T. (2011). Aneka Resep Ampuh Ramuan Tradisonal Penumpas Kanker 

Hepatitis & Diabetes Mellitus, Yogyakarta: Araska. 

 

Rekam  medis.  2017.  Index  Penyakit  Diabetes  Mellitus.  Rumah  Sakit Panti 

Waluya: Malang. 

Riset Kesehatan Dasar. 2018. Hasil Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. 

Jakarta : Departemen Kesehatan RI 

Smaltzer, 2018, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : EGC   

Sudirohusodo Makssar. Artikel Penelitian. Makasar : Universitas 

Hasanuddin. 

Stuart, G.W & Laraia, M.T (Eds.) (2015). Principles and practice of Psychiatric 

nursing. (8 th Ed ).St.Louis: Mosby.Inc 

 

Subiyanto, P. 2010. Self Hypnosis Bagi Diabetisi Cara Mudah Tetap Sehat, 

Mandiri dan Panjang Umur. Yogyakarta: Gosyen Publishing. 

 

Sudaryanto, A., Setiyadi, N. A.,& Frankilawati, D. A,. 2014. Hubungan Antara 

Pola Makan Genetik dan Kebiasaan Olahraga Terhadap Kejadian Diabetes 

Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Nusukan Banjarsari. Jurnal 

Keperawatan, 5, 19 – 23. 

 

Tagor, 2017, Buku Ajar Kardiologi. Jakarta : Gaya Baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

Lampiran 1 

 

YAYASAN KERTA CENDEKIA POLITEKNIK 

KESEHATAN KERTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telepon: 031-8961496; Faximile : 031-8961497 

Email : akper.kertacendekia@gmail.com

   No. Surat : 219/BAAK/III/2021 

Perihal     : Surat Pengantar Studi Penelitian 

Kepada Yth. 

Kepala Desa Ngemplakrejo kota Pasuruan 

di 

Tempat 

Sidoarjo, 19 Maret 2021

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta 

Cendekia   Sidoarjo   Tahun   Akademik   2020/2021.   Bersama   surat   ini   kami   mohon   Kepala   Desa 

Ngemplakrejo kota Pasuruan mengijinkan mahasiswa kami untuk megambil data dasar di tempat tersebut. 

Berikut adalah informasi mahasiswa kami. 

 

Nama Mahasiswa : Siti Maryam 

NIM : 1801134 

Alamat : Jl. Lks Martadinata gang 22, Ngemplakrejo 

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 20 Maret 2000 

No. Hp : 089665179014 

Judul KTI : Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Penderita Diabetes Mellitus Dengan 

Masalah Ketidakpatuhan Di Kelurahan Ngemplakrejo 

Demikian  surat  permohonan  ini  kami  sampaikan  semoga   sudi  kiranya  memperhatikan  untuk 

dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. 

Mengetahui, 

Direktur 

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo 

 

 

Agus Sulistyowati, S.Kep., M.Kes 

           NIDN. 0703087801 
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Lampiran 2 

 

Lembar Informed Consent 

 

 Judul “Asuhan Keperawatan Pada Penderita Diabetes Mellitus dengan 

Masalah Ketidakpatuhan di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan”. 

 Tanggal pengambilan studi kasus 01 Maret 2021 

 Sebelum tanda tangan dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang 

tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama Siti 

Maryam proses pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah 

dijelaskan tersebut. 

 Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini 

dan saya telah menerima salinan dari form ini. 

 Saya Ny.H dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua 

yang telah dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus 

ini dengan baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan hanya akan 

digunakan untuk tujuan dari studi kasus ini. 

 

 

 

 Tanda tangan Partisipan Tanda tangan Peneliti 

 

 

        

  ( Ny. H ) ( Siti Maryam)
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