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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin yang di produksi secara efektif 

(Depkes.2014). Diabetes mellitus merupakan penyebab hiperglikemi. Hiprglikemi 

disebabkan oleh berbagai hal, namun hiperglikemi paling sering disebabkan oleh 

diabetes militus. Pada diabetes mellitus gula menumpuk dalam darah sehingga 

masuk kedalam sel. Kegagalan tersebut terjadi akibat hormon insulin jumlahnya 

kurang atau cacat fungsi. Hormon insulin merupakan hormon yang membantu 

masuknya gula darah (WHO. 2016). Menurut Internasional Diabetes Federation-

7 (2015). Bahwa metabolisme tubuh hormon insulin bertanggung jawab dalam 

mengatur kadar glukosa darah. Hormon ini diproduksi dalam pankreas kemudian 

di keluarkan untuk digunakan sebagai sumber energi. Kurangnya pengetahuan 

akan masalah penyakit ini harus diperbaiki dengan niat memberi wawasan pada 

keluarga dan pasien contohnya makanan yang rendah gula, olahraga yang cukup. 

Keluarga memiliki tugas dalam pemeliharaan kesehatan para anggotanya, 

termasuk mengenal masalah Diabetes militus, mengambil keputusan untuk 

melakukan tindakan pengobatan yang tepat, memberikan keperawatan kepada 

anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana rumah yang kondusif bagi 

kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dalam mengatasi 

masalah ini peran perawat adalah memberikan asuhan keperawatan keluarga 

untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. 
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Organisasi Internasional Diabetes Federation (IDF) memperkirakan 

sedikitnya ada 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia. Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskedas) yang dilaksanakan pada tahun 2018 pravelensi 

diabetes militus di Indonesia sebesar 2% (10,7 juta orang). Hampir semua 

provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penderita diabetes militus, 

dengan provinsi Jawa Timur menempati posisi kelima yaitu sebanyak 2,02% dari 

keseluruhan jumlah penderita diabetes militus di indonesia. Kabupaten pasuruan 

sendiri berkontribusi sebanyak 1,70% dari jumlah diabetes militus di Jawa Timur. 

Sedangkan di Desa Mojorejo, Kabupaten Pasuruan terdapat sebanyak tiga orang 

yang menderita diabetes militus. 

Penderita diabetes mellitus memiliki resiko timbulnya komplikasi berbagai 

macam penyakit misalnya penyakit jantung koroner. Orang dengan penyakit 

diabetes militus memiliki resiko dua kali lebih besar mengalami jantung koroner, 

lebih rentan mengalami gangrene sebesar lima kali, tujuh kali lebih rentan 

mengidap gagal ginjal, dan dua puluh lima kali lebih rentan mengalami kerusakan 

retina yang mengakibatkan kebutaan pada penyandang diabetes militus tipe dua 

dari pada pasien non diabetes militus. 

Selain penyakit jantung koroner masih ada berbagai macam komplikasi 

yang muncul akibat diabetes mellitus seperti ganggren, gagal ginjal, stroke, 

retinopati. Dengan banyaknya komplikasi akibat diabetes mellitus diperlukan 

tindakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Intervensi keperawatan 

yang dilakukan pada pasien diabetes mellitus antara lain adalah untuk 

memandirikan pasien dalam mengatur pola makan, meningkatkan kesadaran 
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untuk perawatan diri, meningkatkan pemantauan gula darah, dan meningkatkan 

pengetahuan pasien tentang diabetes dan pencegahannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang di angkat adalah “Bagaimana gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pasien diabetes mellitus dengan metode ilmiah proses 

keperawatan  di wilayah Desa Mojorejo Kabupaten Pasuruan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mampu menggambarkan asuhan keperawatan pada keluarga dengan pasien 

diabetes militus di wilayah Desa Mojorejo Kabupaten Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mampu menggambarkan hasil pengkajian pada keluarga dengan 

masalah diabetes mellitus di wilayah Desa Mojorejo Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Mampu menggambarkan rumusan diagnosa keperawatan keluarga 

dengan masalah diabetes mellitus di wilayah Desa Mojorejo 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Mampu menggambarkan rencana keperawatan pada keluarga dengan 

masalah Diabetes Mellitus di wilayah Desa Mojorejo Kabupaten 

Pasuruan. 

4. Mampu menggambarkan tindakan keperawatan pada keluarga dengan 

masalah Diabetes Mellitus di wilayah Desa Mojorejo Kabupaten 

Pasuruan. 
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5. Mampu menggambarkan dokumentasi keperawatan pada keluarga 

dengan masalah Diabetes Mellitus di wilayah Desa Mojorejo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

 Dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan 

dan pengalaman dalam menerapkan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah 

diabetes mellitus. 

1.4.2 Klien dan Keluarga 

Dapat membantu keluarga dengan pasien diabetes mellitus untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan pengobatan dan 

perawatan diabetes mellitus. 

1.4.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam memberikan dan 

mengembangkan pelayanan terhadap penerapan asuhan keperawatan keluarga 

dengan masalah diabetes mellitus. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan rujukan dalam pembuatan 

ataupun pengaplikasian asuhan keperawatan keluarga dengan masalah diabetes 

mellitus. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode yang dilakukan dengan membuat gambaran peristiwa atau keadaan suatu 

subjek dengan rinci. Metode ini difokuskan pada masalah yang akan dibahas yaitu 
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diabetes militus, yang meliputi studi kepustakaan yang mempelajari, 

mangumpulkan, 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 diperoleh dan diambil melalui percakapan baik dengan klien maupun 

dengan keluarga. 

2. Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien. 

a. Pemeriksaan 

Data yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium 

yang dapat menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan lanjutan. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien, dengan klien adalah 

sumber data utama data. 

2) Data  Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medis, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan 

yang lain. 
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3) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dan 

pengumpulan buku-buku dan bahan tertulis serta referensi-referensi yang 

relevan dengan penelitian yang akan dibahas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar lebih jelas dan penelitian ini dapat mudah dipahami serta dipelajari, 

secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.6.1 Bagian Awal 

Mencakup halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian Inti 

Bagian ini terdiri dari dua bab, yang setiap bab terdiri dari sub-bab atau 

bagian sebagai berikut: 

1. Bab I : Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Yang berisi tentang konsep penyakit dilihat dari sudut pandang medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa diabetes mellitus, serta 

kerangka masalah. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Mencakup daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Konsep Teori Diabetes Militus  

2.1.1 Definisi Diabetes Militus 

Berdasarkan ADA (American Diabetes Ascociation) tahun 2010, diabetes 

mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

kedua-keduanya (Christanto, 2014). 

Penyakit diabetes mellitus, yang juga dikenal sebagai penyakit kencing 

manis atau penyakit gula darah, adalah golongan penyakit kronis yang ditandai 

dengan peningkatan kadar gula dalam darah, sebagai akibat adanya gangguan 

sistem metabolisme dalam tubuh, dimana pankreas tidak mampu lagi 

memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh (Prasetyono, 2012). 

Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang disebabkan oleh karena peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan 

sekresi insulin yang progresif dilatarbelakangi oleh resistensi insulin (Soegondo 

dkk, 2009). 

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes adalah penyakit menahun (kronis) berupa gangguan metabolik 

yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Penyebab 

kenaikan kadar gula tersebut menjadi landasan pengelompokkan jenis diabetes 

mellitus. 
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1. Diabetes mellitus Tipe I 

Hasil dari kehancuran sel beta pankreas, biasanya menyebabkan defisiensi 

insulin yang absolut atau tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Penyebab dari 

diabetes mellitus ini belum diketahui secara pasti. Tanda dan gejala dari diabetes 

mellitus tipe 1 ini adalah poliuria (kencing terus menerus dalam jumlah banyak), 

polipepda (rasa cepat haus), poliphagia (rasa cepat lapar), penurunan berat badan 

secara drastis, mengalami penglihatan dan kelelahan.  

2. Diabetes Mellistus Tipe II 

Hasil dari gangguan sekresi insulin yang progresif menjadi latar belakang 

terjadinya resistensi insulin atau ketidakefektifan penggunaan insulin di dalam 

tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang paling banyak 

dialami oleh seseorang di dunia dan paling sering disebabkan oleh karena berat 

badan berlebih dan aktivitas fisik yang kurang. Tanda dan gejala dari diabetes 

mellitus tipe 2 ini hampir sama dengan diabetes mellitus tipe 1, tetapi diabetes 

mellitus tipe 2 dapat didiagnosis setelah beberapa tahun keluhan dirasakan oleh 

penderita dan pada diabetes mellitus komplikasi dapat terjadi. Diagnosis klinis 

diabetes mellitus umumnya akan dipikirkan bila ada keluhan khas berupa 

poliuria, polidipsia, poliphagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat 

dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang mungkin dikeluhkan penderita adalah 

lemah, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus 

vulva pada psien wanita (Purnamasari, 2009). 

3. Diabetes mellitus Gestasional 

Terjadinya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama 

kehamilan dengan nilai kadar glukosa darah normal tetapi dibawah dari nilai 
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diagnostik diabetes mellitus pada umumnya. Perempuan dengan diabetes mellitus 

saat kehamilan sangat berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan. Ibu 

dengan gestational diabetes memiliki risiko tinggi mengalami dabetes mellitus 

tipe 2 dikemudian hari. Gestational diabetes lebih baik didiagnosa dengan 

pemeriksaan saat prenatal karena lebih akurat dibandingkan dengan keluhan 

langsung yang dirasaan penderita (Arisman, 2011). 

Tabel 2.1 Klasifikasi diabetes mellitus 
Tipe 1 Kerusakan sel beta pankreas, umumnya mengarah ke 

defisiensi insulin absolut, biasanya disebabkan oleh 

autoimun dan idiopatik. 

Tipe 2 Bervariasi, bisa disebabkan oleh resistensi insulin yang 

disertai insulin relatif sampai dengan efek sekresi 

insulin disertai resistensi insulin. 

Diabetes mellitus gestasional Intoleransi glukosa yang timbul atau terdeksi pada 

kehamilan pertama dan gangguan toleransi glukosa 

setelah terminasi kehamilan. 

 

2.1.3 Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

Faktor risiko dan cepat lambatnya seseorang terkena diabetes mellitus 

dipengaruhi oleh farktor berikut ini : 

1. Riwayat keluarga 

Riwayat keluarga adalah faktor risiko utama seseorang akan mengalami 

diabetes mellitus, secara genetik penderita diabetes akan mempengaruhi 

keturunannya. Transmisi genetik adalah paling kuat terdapat dalam diabetes, jika 

orang tua menderia diabetes, maka 90% pasti membawa carier diabetes, yang 

ditandai dengan kelainan sekresi insulin. Hal ini dikarenakan seseorang dengan 

riwayat keluarga diabetes memiliki kelainan gen yang mengakibatkan tubuh tidak 

menghasilkan insulin dengan baik ( Wilson dkk, 2006). 
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Menurut Rahayu (2012), diabetes mellitus dapat menurun menurut silsilah 

keluarga yang mengidap penyakit diabetes mellitus yang disebabkan oleh karena 

kelainan gen yang mengakibatkan tubuh tidak menghasilkan insulin dengan baik 

dari hasil penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa penderita yang memiliki 

riwayat keturunan diabetes mellitus lebih banyak (54%) dibandingkan penderita 

yang tidak memiliki riwayat keturunan diabetes mellitus (46%). Sedangkan 

menurut (Samreen Riaz, 2009) menyatakan bahwa 25 diabetes mellitus tipe 1 dan 

50% diabetes mellitus tipe 2 terjadi juga karena faktor keturunan.  

2. Umur 

Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan 

(Depkes RI, 2008). Usia lanjut pada umumnya adalah penderita diabetes mellitus 

tipe 2. Sedikitnya, setengah dari populasi penderita diabetes usia lanjut tidak 

mengetahui kalau mereka menderita diabetes, karena hal itu dianggap merupakan 

perubahan fisiologis yang berhubungan dengan pertambahan usia (Misnadiarly, 

2006). 

Pada orang – orang yang berumur, fungsi organ tubuh semakin menurun, 

hal ini diakibatkan aktivitas sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin menjadi 

berkurang dan sensifitas sel-sel jaringan menurun sehingga tidak menerima 

insulin. Sedangkan pada usia muda yang secara genetik sudah mempunyai 

diabetes mellitus juga berisiko mengalami diabetes mellitus berkelanjutan jika 

tidak dapat mengatur pola hidup sehat (Hasdianah, 2012). 
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3. Obesitas (kegemukan) 

Obesitas adalah keadaan abnormal atau akumulasi lemak yang berlebihan 

yang menyebabkan timbulnya risiko terhadap kesehatan (WHO, 2012). Pada 

orang gemuk aktivitas jaringan lemak dan otot menurun sehingga dapat memicu 

munculnya diabetes mellitus. Kelainan metabolik tersebut umunya berupa 

resistensi terhadap insulin yang muncul pada jaringan lemak yang luas, obesitas 

berhubungan pula dengan adanya kekurangan reseptor insulin pada otot, hati, 

monosit, dan perbukaan sel lemak. Penelitian menurut (Sunjaya, 2009) 

menjelaskan bahwa individu yang mengalami obesitas mempunyai risiko 2,7 kali 

lebih besar untuk terkena diabetes mellitus dibandingkan dengan individu yang 

tidak menglami obesitas. 

4. Olahraga/aktivitas 

Olahraga adalah jenis latihan fisik melaui gerakan-gerkaan anggota tubuh 

atau gerakan tubuh secara keseluruhan, dengan maksud untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kebuaran jasmani. Olahraga berpengaruh dalam pengturan kadar 

glukosa darah, karena itu olahraga secara efektif mengontrol diabetes mellitus. 

Olahraga yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes antara lain, berjalan kaki, 

bersepeda, berenang, dan senam khusus diabetes mellitus tipe 2. Menurut 

(Soegondo, 2009) diet yang dipadu dengan olahraga merupakan cara efektif 

mengurangi berat badan, menurunkan kadar gula darah, dan mengurangi stress. 

Aktivitas fisik dapat mengontrol gula darah. Glukosa akan diubah menjadi 

energi pada saat beraktivitas fisik. Aktivitas fisik mengakibatkan produksi insulin 

semakin meningkat, sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Pada orang 
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yang jarang berolahraga, unsur makanan yang masuk kedalam tubuh tidak dapat 

diproses tetapi menumpuk dalam tubuh dengan wujud lemak dan gula. Jika 

insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi maka akan 

timbul diabetes mellitus (Kemenkes, 2010).  

5. Jenis kelamin 

Jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki 

secara biologis sejak sesorang lahir (Hungu, 2007). Seks berkaitan dengan tubuh 

laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sprema, sementara 

perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis dapat mengalami 

menstruasi, hamil, dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki 

dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap 

dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi. Rata-rata 

kematian penderita diabetes mellitus lebih banyak pada wanita dibandingkan 

dengan laki-laki (Locaran, 2007) 

6. Pola makan atau Diet 

Makan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah kadar kalori yang 

dibutuhkan oleh tubuh berlebih. Hal tersebut dapat memicu timbulnya diabetes 

mellitus. Konsumsi makanan berlebihan dan tidak diimbangi dengan sekresi 

imsulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan meningkatnya kadar 

gula dalam darah, sehingga terjadi diabetes mellitus (Hasdianah, 2012). 



13 
 

 

 

Diet atau pola makan pada penderta diabetes mellitus meliputi pengaturan 

kalori dan pemberian makanan karbohidrat, lemak, dan protein yang terdapat 

dalam ketujuh kelompok penggolongan makanan.  

7. Stress 

Stress adalah keadaan yang membuat tegang yang terjadi ketika seseorang 

medapatkan masalah atau tantangan dan belum mempunyai jalan keluarnya atau 

banyak pikiran yang menganggu seseorang terhadap sesuatu yang akan 

dilakukannya (Saputra dkk, 2009). Stress dapat meningkatkan kandungan glukosa 

darah karena stress menstimulasi organ endokrin untuk mengeluarkan ephinefrin, 

yang mempunyai efek sangat kuat dalam hati sehingga akan melepaskan sejumlah 

besar glukosa di dalam darah dalam beberapa menit (Guyton dkk, 2007). 

8. Hipertensi 

Hipertensi berhubnugan dengan resistensi insulin dan abnormalitas pada 

sistem renin-angiotensin dan konsekuensi metabolik yang meningkatkan 

morbiditas. Abnormalitas metabolik berhubungan dengan peningkatan diabetes 

mellitus pada kelainan fungsi tubuh / disfungsi endotelial. Sel endotelial beberapa 

substansi bioaktif kuat yang mengatur struktur fungsi pembuluh darah. 

2.1.4 Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus 

Manifestasi klinis diabetes mellitus tergantung pada tingkat hiperglikemia 

yang dialami oleh penderita. Manifestasi klinik khas yang dapat muncul pada 

seluruh tipe diabetes mellitus meliputi trias poli, yaitu poliuria, polidipsi, dan 

poliphagi. Poliuri dan polidipsi terjadi sebagai akibat kehilangan cairan berlebihan 
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yang dihubungkan dengan diuresis osmotic. Penderita juga mengalami poliphagi 

akibat dari kondisi metabolik yang diinduksi oleh adanya defisiensi insulin, serta 

pemecahan lemak dan protein. Gejala-gejala lain yaitu kelemahan, kelelahan, 

perubahan penglihatan yang mendadak, perasaan gatal atau kekebasan pada 

tangan atau kaki, kulit kering, adanya lesi luka yang penyembuhannya lambat dan 

infeksi berulang (Smeitzer, 2008). 

Sering gejala-gejala yang muncul tidak berat atau mungkin tidak ada, 

sebagai konsekuensi adanya hiperglikemia yang cukup lama meyebabkan 

perubahan patologi dan fungsional yang sudah terjadi lama sebelum diagnosa 

dibuat. Efek jangka panjang diabetes mellitus meliputi perkembangan progresif 

komplikasi spesifik retinopati yang berpotensi menimbulkan kebutaan, nephropati 

yang dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal, dan atau neuropati dengan risiko 

ulkus diabetik, amputasi, sendi charcot, serta disfungsi saraf autonom meliputi 

disfungsi seksual (WHO, 1999).  

2.1.5 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu diabetes mellitus 

tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, serta diabetes mellitus gestasional. Diabetes 

mellitus tipe satu dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari faktor 

genetik, infeksi virus, aktivitas yang kurang/kurang olahraga, atau dapat 

disebabkan oleh usia. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kerusakan pada 

pankreas sehingga pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara maksimal, 

dan terjadi penurunan produksi insulin. Saat tubuh mengalami kekurangan insulin, 

kadar gula dalam darah tidak dapat diolah menjadi energi hingga terjadi 
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penumpukan kadar gula darah (hiperglikemia)  sehingga terjadi diabetes mellitus 

tipe 1, sedangkan faktor yang mempengaruhi risiko diabetes mellitus tipe 2 adalah 

obesitas. Penderita obesitas biasanya mengalami penurunan aktivitas pada 

jaringan lemak dan otot, hal ini menyebabkan tubuh mengalami resistensi 

terhadap insulin walaupun pankreas tetap memproduksi insulin secara normal. 

Akibat dari resistensi insulin ini, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap glukosa  

sebagaimana mestinya. Kondisi ini menyebabkan penumpukan glukosa di dalam 

darah, sehingga kadar glukosa tubuh melebihi batas normal dan terjadilah 

diabetes mellitus tipe 2, sedangkan diabetes mellitus gestasional sering terjadi 

pada wanita hamil dengan produksi insulin yang tidak mencukupi untuk 

mengontrol kadar glukosa. Faktor risiko yang mempengaruhinya hampir sama 

dengan diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2. Wanita dengan 

diabetes mellitus gestasional berisiko mengalami diabetes mellitus tipe 2 

dikemudian hari.  Pada proses terapi pengobatan ini penderita diabetes mellitus 

sering mengalami masalah ketidakpatuhan yang terjadi karena beberapa faktor, 

dan salah satunya adalah kompleksitas atau waktu yang dibutuhkan untuk 

pengobatan lama. Akibat dari ketidakpatuhan ini menyebabkan risiko kadar 

glukosa tidak mengalami penurunan  (hiperglikemia) sehingga timbul risiko 

ketidakstabilan kadar glukosa darah. 
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2.1.6 Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway Diabetes Meellitus Dengan Masalah Keperawatan defisit 

pengetahuan. 

 

2.1.7 Komplikasi Diabetes Mellitus 

Menurut (Black dkk, 2005) mengklasifikasikan komplikasi diabetes mellitus 

menjadi 2 kelompok besar, yitu komplikasi akut dan komplikasi kronis : 

 

Defisit 

pengetahuan 
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A. Akut 

Komplikasi akut terjadi akibat ketidakseimbangan akut kadar glukosa 

darah, yaitu : hipoglikemia, diabetik ketoasidosis, hiperglikemia dan hiperosmolar 

non ketosis (Black dkk, 2005). Hipoglikemia secara harfiah berarti kadar glukosa 

darah dibawah normal. Hipoglikemia merupakan komplikasi akut diabetes 

mellitus yang dapat terjadi secara berulang dan dapat memperberat penyakit 

diabetes bahkan menyebabkan kematian (Cyer, 2005). Hipoglikemia diabetik 

(insulin reaction) terjadi karena peningkatan insulin dalam darah dan penurunan 

kadar glukosa darah yang diakibatkan oleh terapi insulin yang tidak adekuat 

(Tomky, 2005).  

Risiko hipoglikemia terjadi akibat ketidaksempurnaan terapi saat ini, 

dimana pemberian insulin masih belum sepenuhnya dapat menirukan pola sekresi 

insulin yang fisiologis (Sudoyo, et al., 2006). Faktor utama hipoglikemia yang 

menjadi fokus pengelolaan diabetes mellitus adalah ketergantungan jaringan saraf 

pada asupan glukosa secara terus menerus. Gangguan asupan glukosa yang 

berlangsung beberapa menit menyebabkan gangguan fungsi sistem saraf pusat, 

dengan gejala gangguan kognisi, bingung, dan koma (Sudoyo, et al., 2006).  

B. Kronis 

Klompikasi kronis terdiri dari komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, 

dan neuropati. 

1. Komplikasi makrovaskuler 

Komplikasi ini diakibatkan karena perubahan ukuran diameter pembuluh 

darah. Pembuluh darah akan menebal, sklerosis dan timbul sumbatan akibat 

plaque yang menempel. Komplikasi makrovaskuler yang peling sering terjadi 
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yaitu penyakit arteri koroner, penyakit cerebrovaskuler dan penyakt vaskuler 

perifer (Smeltzer, et al., 2008). 

2. Komplikasi mikrovaskuler 

Perubahan mikrovaskuler melibatkan kelainan struktur dalam membran 

pembuluh darah kecil dan kapiler. Kelainan pada pembuluh darah ini 

menyebabkan dinding pembuluh darah menebal, dan mengakibatkan penurunan 

perfusi jaringan. Komplikasi mikrovaskuler terjadi di retina yang mengakibatkan 

retinopati diabetik dan di ginjal menyebabkan nefropati diabetik (Sudoyo, et al., 

2006). 

3. Komplikasi neuropati 

Neuropati diabetik merupakan sindroma penyakit yang mempengaruhi 

semua jenis saraf, yaitu saraf perifer, otonom dan spinal (Sudoyo, et al., 2006). 

Komplikasi neuropati perifer dan otonom menimbulkan permasalahan di kaki, 

yiatu berupa ulkus kaki diabetik, pada umumnya tidak terjadi dalam 5-10 tahun 

pertama setelah didiagnosis, tetapi tanda-tanda komplikasi mungkin ditemukan 

pada saat mulai terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 karena diabetes mellitus yang 

dialami penderita tidak terdiagnosis selama beberapa tahun (Smeltzer, et al., 

2008). Keterbatasan penderita, perilaku maladaptif serta kegagalan pelayanan 

kesehatan. Adapun mekanisme terjadinya ulkus diantaranya adalah akibat dari 

ketidakpatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan, pemeriksaan kaki, serta 

kebersihan, kurang melaksanakan pengobatan medis, aktivitas penderita yang 

tidak sesuai, kelebihan berat badan serta penggunaan alas kaki yang tidak sesuai, 

serta kurangnya pendidikan penderita, pengontrolan glukosa darah dan perawatan 

kaki (Frykberg, 1998, dalam Lipsky, et al., 2004).  
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2.1.8 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

Tujuan utama terapi diabetes adalah untuk menjaga aktivitas insulin dan 

kadar glukosa darah tetap normal sehingga dapat mengurangi komplikasi yang 

ditimbulkan akibat diabetes mellitus. Caranya yaitu menjaga kadar glukosa dalam 

batas normal tanpa terjadi hipoglikemia serta memelihara kualitas hidup yang 

baik. Ada lima komponen dalam penatalaksanaan diabetes tipe 2, yaitu terapi obat 

(farmakologi), terapi nutrisi (diet), latihan fisik, pemantauan, dan pendidikan 

(edukasi) (Smeltzer, et al., 2008). 

1. Terapi Farmakologi 

Tujuan terapi insulin adalah untuk menjaga kadar gula darah normla atau 

mendekati normal. Pada diabetes mellitus tipe 2, insulin terkadang diperlukan 

sebagai terapi jangka panjang untuk mengendalikan kadar glukosa darah jika 

dengan diet, latihan fisik dan Obat Hipoglikemik Oral (OHO) tidak dapat menjaga 

gula darah dalam rentang normal. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 kadang 

membutuhkan insulin secara temporer selama mengalami sakit, infeksi, 

kehamilan, pembedahan atau beberapa kejadian stress lainnya (Smeltzer, et al., 

2008).  

Berdasarkan konsesus Perkeni (2006), OHO saat ini terbagi dalam 2 

kelompok yaitu kelompok pertama yang memperbaiki kerja insulin dan kelompok 

kedua yang meningkatkan produksi insulin. Setelah obat tertentu dipilih untuk 

penderita diabetes, biasanya pemberian obat dimulai dari dosis terendah. Dosis 

kemudian dinaikkan secara bertahap setiap 1-2 minggu, hingga mencapai kadar 

glukosa darah yang memuaskan atau dosis hampir maksimal. Jika dosis hampir 

maksimal namun tidak menghasilkan kontrol kadar glukosa darah yang memadai, 
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maka dipertimbangkan untuk diberikan obat kombinasi atau insulin. Tidak ada 

keuntungan menggunakan dua jenis OHO dari golongan yang sama secara 

bersamaan.  

2. Terapi Nutrisi (Diet) 

Tujuan umum penatalaksanaan diet penderita diabetes mellitus antara lain 

mencapai dan mempertahankan kadar glukosa darah dan lipid mendekati normal, 

mencapai dan mempertahankan berat badan dalam batas-batas normal atau ±10% 

dari berat badan ideal, mencegah komplikasi akut dan kronik, serta meningkatkan 

kualitas hidup. Bagi penderita obesitas, penurunan berat badan merupakan kunci 

dalam penanganan diabetes mellitus. Penatalaksanaan nutrisi di mulai dari menilai 

kondisi penderita, salah satunya menilai status gizi. Peilaian status gizi dengan 

menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT) = BB (kilogram)/TB2 (meter) untuk 

melihat apakah penderita diabetes mellitus mengalami kegemukan atau obesitas, 

normal atau kurang gizi.  

3. Latihan Fisik 

Olahraga mengaktivasi ikatan insulin dan reseptor insulin di membran 

plasma sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. Latihan fisik yang rutin 

memelihara berat badan normal dengan indeks massa tubuh (BMI) ≤25. Manfaat 

latihan fisik adalah menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan 

pengambilan glukosa oleh otot dan memperbaiki pemakaian insulin, memperbaiki 

sirkulasi darah dan tonus otot, mengubah kadar lemak darah yaitu meningkatan 

kadar HDL-kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol total serta trigliserida 

(Sudoy, dkk 2009). 
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4. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri atau self-monitoring 

blood glucose (SMBG) memungkinkan untuk deteksi dan mencegah hiperglikemia 

atau hipoglikemia, pada  akhirnya akan mengurangi komplikasi diabetik jangka 

panjang. Pemeriksaan ini sangat dianjurkan bagi penderita dengan penyakit DM 

yang tidak stabil, kecenderungan untuk megalami ketosis berat, hiperglikemia dan 

hipoglikemia tanpa gejala ringan.  

5. Pendidikan Kesehatan (Health Education) 

Pendidikan kesehatan pada penderita diabetes mellitus diperlukan karena 

penatalaksanaan diabetes mellitus memerlukan perilaku penanganan yang khusus 

seumur hidup. Penderita tidak hanya belajar keterampilan untuk merawat diri 

sendiri guna menghindari fluktuasi kadar glukosa darah yang mendadak, tetapi 

juga harus memiliki perilakupreventif dalam gaya hidup untuk menghindari 

komplikasi diabetik jangka panjang. Penderita harus mengerti mengenai nutrisi, 

manfaat dan efek samping terapi, latihan, perkembangan penyakit, strategi 

pencegahan, teknik pengontrolan gula darah dan penyesuaian terhadap terapi.  

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang Diabetes Mellitus 

Pemeriksaan penunjang diabetes berupa pemeriksaan laboratorium. 

Pemeriksaan laboratorium utama berupa pemeriksaan kadar gula darah dan 

HbA1c untuk diagnosis dan kontrol diabetes mellitus. 

1. Pemeriksaan gula darah 

Diabetes mellitus didiagnosa berdasarkan kadar gula darah sewaktu > 200 

mg/dL atau kadar gula darah puasa di atas 126 mg/dL. Jika kadar gula darah di 

bawah angka tersebut tapi penderita memiliki gejala klasik diabetes (polidipsi, 
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poliuria, polifagia), lakukan pemeriksaan ulang. Jika hasil tetap di bawah batas di 

atas, lakukan pemeriksaan toleransi glukosa. 

Pada penderita yang tidak memiliki gejala klasik diabetes, jika kadar gula 

darah puasa di antara 100-125 mg/dL atau kadar gula darah sewaktu antara 140-

199 mg/dL, lakukan pemeriksaan toleransi glukosa. Penderita tanpa gejala klasik 

dengan kadar gula darah puasa <100 mg/dL atau kadar gula darah sewaktu <140 

mg/dL dapat langsung didiagnosis sebagai tidak terkena diabetes mellitus 

2. Tes toleransi glukosa oral 

Tes toleransi glukosa oral dilakukan dengan mengukur kadar gula darah 

puasa. Penderita kemudian diberikan larutan glukosa oral 75 gram dan kembali 

diukur kadar gula darahnya 2 jam setelah meminum larutan glukosa tersebut. Pada 

diabetes gestasional, pengukuran juga dilakukan pada 1 jam pasca meminum 

larutan glukosa. Hasil tes toleransi glukosa oral sebesar >200 mg/dL 

dikategorikan sebagai diabetes mellitus, 140-199 mg/dL toleransi glukosa 

terganggu, dan di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai normal. 

3. Hemoglobin A1c 

HbA1C merupakan pengukuran gold standard terhadap kontrol diabetes 

dalam keberhasilan tata laksana diabetes. Walau demikian, pemeriksaan ini juga 

sudah dianjurkan oleh sebagian literatur sebagai alat diagnostik diabetes mellitus. 

Kadar HbA1C menggambarkan perkiraan kadar glukosa selama tiga 

bulan yang lalu sehingga tepat digunakan untuk monitor keberhasilan terapi, dan 

memprediksi progres komplikasi diabetes mikrovaskular. Hal inilah yang 

menjadikannya jauh lebih unggul untuk kontrol diabetes dibandingkan dengan 

pemeriksaan kadar gula darah yang hanya dapat melihat kadar gula darah pada 
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satu waktu dan tidak dapat memprediksi komplikasi. Nilai rujukan untuk 

penderita diabetik adalah HbA1c ≥ 6.5% 

2.2 Konsep Defisit pengetahuan  

2.2.1 Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah suatu hasil dari manusia atas penggabungan atau  

kerjasama antara suatu subyek yang mengetahui dan objek yang diketahui, 

segenap apa yang diketahui tentang sesuatu objek tertentu (Suriasumantri dalam 

Nurroh 2017). Menurut Notoatmodjo dalam Yuliana (2017), pengetahuan adalah  

hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Jadi pengetahuan 

adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera. 

2.2.2 Pengertian Defisit Pengetahuan 

Defisit pengetahuan merupakan ketiadaan atau defisiensi infomasi kognitif 

yang berkaitan dengan topik atau hal tertentu. Batasan karakteristik defisit  

pengetahuan adalah ketidak akuratan  melakukan  tes,  ketidakakuratan  mengikuti  

perintah, dan kurang pengetahuan. Faktor yang berhubungan dengan defisit  

pengetahuan adalah gangguan fungsi kognitif, gangguan memori, kurang  

informasi, kurang minat untuk belajar, kurang sumber pengetahuan, dan salah  

pengertian terhadap orang lain (Herdman, 2015). 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Pengetahuan dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan  

kemampuan di dalam dan di luar sekolah (formal maupun nonformal) dan  
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berlangsung seumur hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan 

semakin banyak menerima informasi dan semakin banyak pula pengetahuan yang 

akan didapat. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang memiliki 

pendidikan rendah tidak berarti berpengetahuan rendah pula, karena pengetahuan 

tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, namun dapat juga diperoleh dari 

pendidikan nonformal (Riyanto dkk, 2013). 

2. Informasi 

Informasi adala sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang   

menekankan bahwa informasi adalah sebagai transfer pengetahuan. Informasi 

dapat dijumpa dalam kehidupa sehari-hari, yang dapat kita peroleh dari  

pengamatan maupun  data  dari  dunia sekitar  kita,  serta  diteruskan  melalui  

komunikasi, pendidikan formal, dan non formal. Informasi dapat mencakup  data,  

teks,  gambar,  suara, dan kode (Riyanto dkk, 2013). 

3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu 

fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi 

seseorang akan mempengaruhi pengetahuan seseorang (Riyanto dkk , 2013). 

4. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik  

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan akan berpengaruh pada   

proses masuknya pengetahuan kepada individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon 

sebagai pengetahuan oleh individu (Riyanto dkk, 2013). 
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5. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang sebagai 

akibat interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman yang semakin banyak maka 

akan memberikan lebih banyak keahlian dan keterampilan. Pengetahuan dan 

keterampilan yang terus diasah dengan variasi kasus dapat menambah  

pengetahuan. 

6. Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang,  

semakin bertambah usia maka akan berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin berkembang.Lain 

halnya dengan seseorang lanjut usia yang mengalami gangguan fungsi kognitif 

sehingga pola pikir berkurang. 

2.2.4 Cara Memperoleh Pengetahuan 

A. Cara non ilmiah 

1. Cara non ilmiah 

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan 

dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan trsebut tidak berhasil, 

dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal  pula, maka 

dicoba kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba  

kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat di 

pecahkan. 

2. Cara Kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh 

orang yang bersangkutan. 
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3. Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat  

bak formol mauoun informal, para pemuka agama, pemegang pemerintah dan  

sebagiannya dengan kata lain, pengetahuan ini diperoleh berdasarkan padaa  

pemegang otoritas, yakni orang yang mempunyai wibawa atau kekuasaan, baik  

tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu   

pengetahuan atau ilmuan. Prinsip inilah, orang lain menerima pendapat yang  

dikemukakanoleh orang yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu   menguji 

atau membuktikan kebenaranya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun 

berdasarkan pandapat sendiri. 

4. Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang  dihadapi  pada  masa lalu. 

5. Cara akal sehat 

Akal sehat terkadang dapat menemukan teori kebenaran. Sebelum ilmu 

pendidikan berkembang, para orang tua zaman dahulu agar anaknya mau  

menuruti nasehat orang tuanya, atau agar anak disiplin menggunakan cara  

hukuman fisik bila anaknya tersebut salah. Ternyata cara menghukum anak ini 

sampai sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman 

merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan pada usia 

anak anak. 
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6. Melalui jalan pikiran 

Manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan  

manusia telah menggunakan dalam pikirannya, baik melalui induksi maupun 

deduksi. 

7. Induksi 

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-

pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Hal ini berati dalam 

berfikir induksi pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan pengalaman-

pengalaman empiris yang ditangkap oleh indra dan proses berfikir induksi itu 

beranjak dari hasil pengamatan. 

B. Cara Ilmiah 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasaini 

lebih sistematis, logis, dan  ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah,  

atau lebih popular disebut metode penelitian ( rescarch methodology ). 

2.2.5 Cara Pengukuran Pengetahuan 

(Arikunto, 2010) menyatakan bahwa seseorang dapat diukur dapat diketahui 

dan diinterpretasikan dengan skala yang kuanlitatif, yaitu: 

1. Baik : hasil presentase : 76% -100% 

2. Cukup : hasil presentase  : 56% -75% 

3. Kurang : hasil presentase : >56% 
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2.3 Konsep Dasar Keluarga 

2.3.1 Definisi Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tinggal dalam satu rumah 

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling 

berinteraksi satu sama yang lainnya, mempunyai peran masing-masing 

menciptakan dan mempertahankan suatu budaya (Malagya dkk, 1978). 

2.3.2 Struktur Keluarga 

Struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah : 

1. Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah. 

2. Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari dari sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui 

jalur garis ibu. 

3. Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami. 

4. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri. 

5. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi 

pembinaan warga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian 

keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. 
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2.3.3 Tipe atau Bentuk Keluarga 

Gambaran tentang pembagian tipe keluarga sangat beraneka ragam, 

tergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan, namun 

secara umum pembagian tipe keluarga dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Tradisional 

a. Nucclear Fammily (Keluarga Inti) 

Ayah, ibu, anak tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi 

legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di 

luar rumah. 

b. Reconstituted Nuclear 

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami 

atau istri. Tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya baik itu bawaan 

dari perkawinan lama maupun hasil perkawinan baru. 

c. Niddle Age atau Aging Cauple 

Suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di 

rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah atau 

perkawinan atau meniti karier. 

d. Keluarga Dyad / Dyadie Nuclear 

Suami istri tanpa anak. 

e. Single Parent 

Satu orangtua (ayah atau ibu) dengan anak. 

f. Dual Carrier 

Suami istri / keluarga orang karier dan tanpa anak. 

g. Commuter Married 
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Suami istri / keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak 

tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu. 

h. Single Adult 

Orang dewasa hidup sendiri dan tidak ada keinginan untuk kawin. 

i. Extended Family 

1, 2, 3 generasi bersama dalam satu rumah tangga. 

j. Keluarga Usila 

Usila atau tanpa pasangan, anak sudah pisah. 

2. Non Tradisional 

a. Commune Family 

Beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber yang sama, 

pengalaman yang sama. 

b. Cohibing Couple 

Dua orang / satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin. 

c. Homosexual / Lesbian 

Sama jenis hidup bersama sebagai suami istri. 

d. Institusional 

Anak-anak / orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti. 

e. Keluarga orangtua (pasangan) yang tidak kawin dengan anak. 

2.3.4 Fungsi Keluarga 

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, sebagai berikut : 

1. Fungsi Biologis 

a. Untuk meneruskan keturunan. 

b. Memelihara dan membesarkan anak. 
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c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

d. Memelihara dan merawat anggota keluarga. 

2. Fungsi Psikologis 

a. Memberikan kasih sayang dan rasa aman. 

b. Memberikan perhatian diantara anggota keluarga. 

c. Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. 

d. Memberikan identitas anggota keluarga. 

3. Fungsi Sosialisasi 

a. Membina sosialisasi pada anak. 

b. Membentuk norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak. 

c. Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

4. Fungsi Ekonomi 

a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang, 

misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua. 

5. Fungsi Pendidikan 

a. Menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan 

membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. 

b. Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 

dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 
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c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Dari berbagai fungsi diatas ada 3 fungsi pokok keluarga terhadap keluarga 

lainnya, yaitu : 

1. Asih adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan 

pada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan 

berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. 

2. Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar 

kesehatannya selalu terpelihara sehingga memungkinkan menjadi anak-anak 

sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. 

3. Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi 

manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya. 

2.3.5 Peranan Keluarga 

Berikut adalah macam-macam peranan di keluarga, yaitu : 

1. Peranan ayah 

Ayah sebagai suami dari istri, sebagai ayah dari anak-anak, dan berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidikan, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai 

kepala keluarga. Sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakat dan lingkungannya. 

2. Peranan ibu  

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

mengurus rumah tangga sebagai pengaruh dan pendidik anak-anaknya pelindung 

dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakat dari lingkungannya. Disamping itu juga ibu juga dapat berperan 

sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 
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3. Peranan anak  

Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat 

perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

2.3.6 Prinsip-Prinsip Perawatan Keluarga 

Menurut (Setiadi, 2008), setidaknya ada sembilan prinsip yang sangat 

berperan dalam memberikan asuhan keperawatan keluaraga. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Fokus dari pelayanan kesehatan adalah keluarga yang disebut sebagai unit 

atau satu kesatuan. 

2. Objek dan tujuan utama dari asuhan keperawatan kesehatan adalah 

keluarga. 

3. Asuhan keperawatan di butuhkan dan diberikan kepada pasien dalam 

rangka untuk mencapai peningkatan kesehatan keluarga. 

4. Keluarga dilibatkan secara aktif oleh perawat. Dengan demikian, peran 

keluarga akan sangat terasa dan bisa membantu pasien dari sisi psikologis. 

Perawat diharapkan melibatkan keluarga sejak dari awal merumuskan 

masalah hingga tindakan-tindakan yang perlu diambil. 

5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif lebih diutamakan, 

akan tidak tetap mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

6. Keluarga diharapkan mengarahkan kemampuan sumber daya keluarga 

secara maksimal demi kesehatan anggota keluarga. 

7. Pemecahan masalah adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan 

oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan keluarga. 
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8. Penyuluhan adalah kegiatan utama dalam memberikan asuhan 

keperawatan kesehatan keluarga. Setelah itu, dilakukan asuhan 

keperawatan kesehatan dasar atau perawatan dirumah. 

9. Jika ada beberapa keluarga yang sedang membutuhkan perawatan 

kesehatan keluarga, maka pilihannya adalah keluarga yang termasuk risiko 

tinggi. 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga 

2.4.1 Pengkajian 

Pengkajian adalah suatu tahapan dimana seorang perawat mengambil data 

atau informasi secara terus-menerus terhadap anggota yang dibinanya (Andarmo, 

2012).  

Hasil pengkajian yang dilakukan perawat berguna untuk menentukan 

masalah keperawatan yang muncul pada pasien. 

1. Data umum  

a. Nama kepala keluaraga, umur, alamat dan pekerjaan, pendidikan kepala 

keluarga, tanggal lahir atau umur, hubungan dengan kepala keluarga, 

genogram. 

b. Tipe keluarga, menjelaskan jenis tipe keluarga beserta kendala atau 

masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut. 

c. Suku bangsa atau latar belakang, mengkaji asal suku bangsa keluarga 

serta mengidentifikasi budaya suku bangsa keluarga yang berkaitan 

dengan kesehatan. 

d. Agama, mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan 

yang dapat mempengaruhi kesehatan. 
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e. Status sosial ekonomi keluarga, status sosial ekonomi keluarga yang 

ditentukan oleh pendapatannya, baik dari kepala keluarga maupun 

anggota keluarga. 

f. Aktifitas rekreasi keluarga atau waktu luang, rekreasi keluarga tidak 

hanya dilihat kapan keluarga pergi bersama-sama untuk mengunjungi 

tempat rekreasi, namun dengan menonton TV dan mendengarkan radio. 

2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga  

a. Tahap perkembangan keluarga saat ini, ditentukan oleh anak tertua dari 

keluarga inti. 

b. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, menjelaskan 

bagaimanakah tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga 

serta kendalanya. 

c. Riwayat keluarga inti, menjelaskan kesehatan pada keluarga inti, meliputi 

riwayat penyakit turunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota, dan 

sumber pelayanan. 

d. Riwayat keluarga sebelumnya, keluarga asal kedua orangtua (seperti apa 

kehidupan keluarga asalnya) hubungan masa silam dan saat dengan 

orangtua dari kedua orangtua. 

3. Pengkajian lingkungan  

a. Karakteristik rumah 

b. Karakteristik lingkungan dan komunitas tempat tinggal (seperti: keadaan 

tempat tinggal, fasilitas, kelas sosial, pendidikan, jenis-jenis lingkungan). 

c. Mobilitas geografis keluarga. 

d. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. 
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e. Sistem pendukung keluarga meliputi : jumlah anggota keluarga yang 

sehat, sumber dukungan dari anggota keluarga, jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang dimiliki keluarga. 

4. Struktur keluarga 

a. Pola-pola komunikasi keluarga 

b. Struktur kekuatan keluarga 

c. Struktur peran, menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga, 

baik secara formal maupun informal. 

d. Struktur nilai atau norma keluarga 

e. Fungsi keluarga meliputi : fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi 

perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi. 

5. Fungsi pemenuhan kesehatan 

Berikut adalah 5 tugas keluarga dalam fungsi kesehatan : 

a. Mengenal masalah atau gangguan kesehatan keluarga. 

b. Mengambil keputusan tindakan tindakan kesehatan yang tepat. 

c. Merawat anggota keluarga yang sakit. 

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga. 

e. Menggunakan fasilitas keluarga. 

6. Stres dan koping 

a. Stresor jangka pendek, yaitu stresor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu kurang lebih 6 bulan. 

b. Stresor jangka panjang, yaitu stresor yang saat ini dialami yang 

memerlukan penyelesaian lebih dari 6 bulan. 
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c. Kemampuan dalam keluarga berespons terhadap situasi atau stresor, 

mengkaji sejauh mana keluarga berespons terhadap situasi stresor. 

d. Strategi koping yang digunakan, strategi koping apa yang digunakan 

keluarga bila menghadapi permasalahan. 

e. Strategi adaptasi disfungsional, menjelaskan adaptasi disfungsional yang 

digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan. 

7. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang 

digunakan pada pemeriksaan ini tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di 

klinik 

8. Harapan keluarga 

Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan keluarga terhadap 

petugas kesehatan yang ada. 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respons klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk 

mengidentifikasi respons klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi 

yang berkaitan dengan kesehatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

1. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

diabetes mellitus. 

2. Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman 
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Menentukan prioritas terhadap diagnosa keperawatan keluarga yang 

ditemukan dihitung dengan menggunakan skala prioritas (Skala Baylon dan 

Maglaya). 

Menurut (Padila, 2012) dalam menentukan prioritas banyak faktor yang 

mempengaruhi untuk kriteria yang pertama yaitu sifat masalah, skor yang lebih 

besar 3, diberikan pada tidak atau kurang sehat karena kondisi ini biasanya 

disadari dan dirasakan oleh keluarga, ancaman kesehatan skor 2 dan keadaan 

sejahtera 1. Untuk kriteria kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah, 

perawat perlu memperhatikan faktor – faktor berikut : 

1. Pengetahuan yang ada sekarang, teknologi dan tindakan untuk menangani 

masalah. 

2. Sumber daya keluarga baik dalam bentuk fisik, keuangan maupun tenaga. 

3. Sumber daya perawat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan waktu. 

4. Sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi masyarakat dan 

dukungan masyarakat. 

Kriteria ketiga yaitu potensi masalah dapat dicegah, perawat perlu 

memperhatikan faktor – faktor berikut : 

1. Kepelikan masalah yang berhubungan dengan penyakit atau masalah. 

2. Lamanya masalah yang berhubungan dengan jangka waktu masalah itu ada. 

3. Tindakan yang sedang dijalankan, yaitu tindakan-tindakan yang tepat dalam 

memperbaiki masalah. 

4. Adanya kelompok high risk atau kelompok sangat peka menambah masalah.  

Untuk kriteria keempat yaitu menonjolnya masalah, perawat perlu menilai 

persepsi atau bagaimana keluarga melihat masalah kesehatan tersebut. 
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Tabel 2.4 Skala Bailon Maglaya 
NO Kriteria Skor Bobot 

1 Sifat masalah 

a.Tidak atau kurang sehat 

b. Ancaman kesehatan 

c. Krisis atau keadaan sejahtera 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

2 Kemungkinan masalah dapat diubah 

Dengan mudah 

a. Hanya sebagian 

b. Tidak dapat 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

3 Potensi masalah dapat dicegah 

a. Tinggi 

b. Cukup 

c. Redah  

  

2 

1 

0 

 

 

1 

4 Menonjolnya masalah 

a. Maslah berat, harus segera ditangani 

b. Ada masalah, tetapi tidak perlu 

ditangani 

c. Masalah tidak dirasakan 

 

2 

1 

0 

 

 

1 

Skoring :  

3. Tentukan skor untuk setiap kriteria  

4. Skor dibagi dengan angka tertinggi dan kalikan dengan bobot  

 

5. Jumlah skor untuk semua kriteria  

 4. Skor tertinggi adalah 5 dan sama untuk seluruh bobot 

2.4.3 Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan merupakan segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawatn yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). 
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Tabel 2.4 Perencanaan Asuhan Keperawatan Keluarga 
tanggal  Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

08-03-2021 1

1. 

D.0111 Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar  

informasi d.d kurang 

begitu paham tentang 

penyakit diabetes 

mellitus  

 

Gejala mayor  

Subjectif :  

1. Menanyakan 

masalah  yang 

dihadapi 

 

Objektif : 

1. Menunjukkan 

perilaku tidak 

sesuai anjuran . 

2. Menunjukkan 

persepsi yang keliru 

terhadap masalah 

 

Gejala minor 

Subjektif : 

 (tidak tersedia) 

 

Objektif 

1. Menjalani 

pemeriksaan yang 

tidak tepat. 

2. Menunjukkan 

L.12111 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 3x kunjungan 

Tingkat pengetahuan 

keluarga meningkat 

Dengan kriteria hasil : 

1. Perilaku sesuai anjuran. 

2. Verbalisasi minat dalam 

belajar. 

3. Kemampuan menjelaskan 

tentang suatu topik. 

4. Menggambarkan 

pengalaman sebelumnya 

yang sesuai dengan topik. 

5. Perilaku sesuai dengan 

pengetahuan. 

 

 

I.12444 

 

Edukasi Proses Penyakit : 

Definisi : memberikan informasi 

tentang mekanisnya munculnya 

penyakitdan menimbulkan tanda 

dan gejala yang mengganggu 

kesehatan pasien. 

Tindakan : 

Observasi 

1. Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima 

informasi. 

Terapeutik 

1. Sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan. 

2.  Jadwalkan pendidikan 

kesehatan sesuai kesepakatan. 

3. Berikan kesempatan untuk 

bertanya. 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab dan faktor 

risiko penyakit 

2. Jelaskan proses patofisiologi 

munculnya penyakit 

3.  Jelaskan tanda dan gejala yang 

ditimbulkan oleh penyakit 

4. Jelaskan kemungkinan 

terjadinya komplikasi 

5. Ajarkan cara meredakan atau 

mengatasi gejala yang di 

rasakan 
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perilaku berlebihan  

( misalnya. apatis, 

bermusuhan, agitasi, 

histeria) 

6. Ajarkan cara meminimalkan 

efek samping dari intervensi 

atau pengobatan 

7. Informasikan kondisi pasien saat 

ini 

8. Anjurkan cara melapor jika 

merasakan tanda dan gejala 

memberat atau tidak biasa 

08-03-2021 2. D.0014 Ketidakpatuhan  

Definisi : 

Perilaku individu 

dan/atau pemberi asuhan 

tidak mengikuti rencana 

perawatan/pengobatan 

yang disepakati dengan 

tenaga kesehatan 

sehingga menyebabkan 

hasilperawatan/pengobata

n tidak efektif. 

Penyebab : 

1. Disabilitas (misal. 

Penurunan daya 

ingat, deefisit 

sensorik/motorik) 

2. Efek samping  program 

pengobatan/perawatan 

3. Beban pembiayaan 

program 

perawatan/pengobatan 

4. Lingkungan tidak 

terapeutik 

5. Program terapi 

kompleks dan/atau 

lama 

6. Hambatan mengakses 

L..12110 Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, diharapkan 

tingkat kepatuhan meningkat, 

dengan kriteria hasil : 

 

Luaran Utama : 

Tingkat Kepatuhan : 

1. Verbalisasi kemauan 

mematuhi program 

perawatan atau pengobatan 

meningkat 

2. Verbalisasi mengikuti 

anjuran meningkat 

3. Resiko komplikasi 

penyakit menurun 

4. Perilaku mengikuti program 

perawatan/pengobatan 

membaik 

5. Perilaku menjalankan 

anjuran  membaik 

6. Tanda dan gejala penyakit 

membaik. 

 

 

I.12361 Dukungan Kepatuhan Program 

pengobatan 

Observasi : 

1. Identifikasi kepatuhan menjalani 

program pengobatan 

Terapeutik : 

1. Buat komitmen menjalani 

program pengobatan dengan baik 

2. Buat jadwal pendampingan 

keluarga untuk bergantian 

menemani penderita selama 

menjalani program pengobatan 

3. Dokumentasikan aktivitas 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 : 

1. Infromasikan program 

pengoabatan yang harus dijalani 
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pelayanankesehatan(m

is. Gangguan 

mobilisasi,masalah 

transportasi, ketiadaan 

orang merawat anak di 

rumah,cuaca tidak 

menentu) 

7. Program terapi tidak 

ditanggung asuransi  

8. Ketidakadekuatan 

pemahaman (sekunder 

akibat defisit kognitif, 

kecemasan, gangguan 

penglihatan/pendengar

an, kelelahan, kurang 

motivasi) 

 

Gejala dan Tanda 

Mayor : 

Subjektif : 

1) Menolak menjalani 

perawatan/pengoba

tan  

2) Menolak mengikuti 

anjuran 

Objektif : 

1) Perilaku tidak 

mengikuti program 

perawatan / 

pengobatan 

2) Perilaku tidak 

menjalankan 

anjuran  

 

2. Informasikan manfaat yang akan 

diperoleh jika teratur menjalani 

program pengobatan 

3. Anjurkan keluarga untuk 

mendampingi dan merawat 

penderita selama menjalani 

program pengobatan 

4. Anjurkan penderita dan keluarga 

melakukan konsultasi ke 

pelayanan kesehatan terdekat 
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Gejala dan Tanda 

Minor  

Subjektif : Tidak 

tersedia  

Objektif : 

1) Tampak tanda/gejala 

penyakit/masalah 

kesehatan masih ada 

atau meningkat 

2) Tampak komplikasi 

penyakit/masalah 

kesehatan menetap 

atau meningkat 
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2.4.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan sebuah fase dimana perawat 

melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

Berdarsarkan terminologi SIKI, implementasi terdiri atas melakukan dan 

mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang digunakan untuk 

melaksanakan intervensi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).  

2.4.5 Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi keperawatan adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan 

untuk mengukur respons klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan klien 

ke arah pencapaian tujuan (Perry dkk, 2010).  

Evaluasi asuhan keperawatan di dokumentasikan dalam bentuk SOAP yaitu 

S (Subjektif) dimana perawatan menemui keluhan pasien yang masih dirasakan 

setelah dilakukan tindakan keperawatan, O (Objektif) adalah data yang 

berdasarkan hasil pengukuranatau observasi perawat secara langsung pada pasien 

dan yang dirasakan pasien setelah tindakan keperawatan, A (Assesment) yaitu 

interpretasi makna data subjektif dan objektif untuk menilai sejauh mana tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan tercapai. Dapat dikatakan 

tujuan tercapai apabila pasien mampu menunjukkan perilaku sesuai kondisi yang 

ditetapkan pada tujuan, sedangkan tidak tercapai apabila pasien tidak mampu 

menunjukkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan, dan yang terakhir 

adalah P (Planing) merupakan rencana tindakan berdasarkan analisis. Jika tujuan 

telah dicapai, maka perawat akan menghentikan rencana apabila belum tercapai, 

perawat akan melakukan modifikasi rencana untuk melanjutkan rencana 

keperawatan pasien. Evaluasi ini disebut juga evaluasi proses (Dinarti dkk, 2013). 
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1.5 Karangka Masalah 

Gambar 2.5 Kerangka Masalah Diabetes Mellitus 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan keluarga pada pasien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan 

defisit pengetahuan di desa Mojorejo kecamatan Beji maka penulis menyajikan 

suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 10 

Maret 2021 dengan data pengkajian pada tanggal 08 Maret 2021 pada pukul 08.00 

WIB.  

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Data Umum 

Tabel 3.1 Identitas Keluarga 
No 

1 Nama kepala keluarga Tn. S 

2 Umur 61 Tahun 

3 Alamat Desa Mojorejo Rt.05/Rw.04 

4 Pekerjaan Pedagang 

5 Pendidikan SD 

6 No telepon - 

 

Tabel 3.1 Komposisi Keluarga 
No Nama Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

keluarga 

dengan KK 

Umur Pendidikan Pekerjaan Ket 

1. Ny. A Perempuan Istri 58 tahun SD IRT DM  

2. Tn. T Laki-laki Anak 38 tahun SD Tukang - 

3. Tn. Y Laki-laki Anak 30 tahun SMP Kuli - 
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Genogram   : 

 

 

   Tn. S    Ny. A 
 

 

      Tn. T   Tn. Y 

 

 

 

 

 

 

: laki laki 

: perempuan 

: pasien 

: serumah 

: berpisah 

Gambar 3.1 Genogram 
 

Tabel 3.1 Tipe Keluarga 
Tipe Keluarga Keluarga besar (extended family) 

Suku Bangsa Madura 

Agama Islam 

 

Tabel 3.1 Status Sosial Ekonomi Keluarga 
Jumlah pendapatan perbulan ± Rp. 2.500.000,- perbulan 

Sumber pendapatan perbulan Pedagang 

Jumlah pengeluaran perbulan ± Rp. 1.000.000,-perbulan 

Aktivitas rekreasi keluarga Menonton televisi bersama di 

rumah 

 

3.1.2 Riwayat Dan Tahap Perkembangan Keluarga 

Tabel 3.1 Riwayat Dan Tahap Perkembangan Keluarga 
Tahap perkembangan 

keluarga saat ini 

 

Tahap perkembangan keluarga Tn. S yaitu pada tahap 8 dengan 

tahap keluarga lansia dimana tugas pekembanganya : 

Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi 

Tugas perkembangan 

keluarga yang belum 

terpenuhi 

Tn. S mempunyai seorang cucu yang tinggal dengan Tn. T 

masih dalam melanjutkan pendidikannya 

Riwayat kesehatan keluarga 

inti 

 

Ny. A mengatakan sering minum, sering buang air kecil, lemas 

dan sering ngantuk. 

Riwayat kesehatan keluarga 

sebelumnya 

Ny. A mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit 

. 

 



48 
 

 

 

3.1.3 Data Lingkungan 

Denah Rumah : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Denah Rumah 

Tabel 3.1 Data Lingkungan 
Karakteristik 

rumah 

Rumah Tn. S yang ditempati adalah rumah milik sendiri, terdiri dari 3 

kamar tidur, 3 ruang ( ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur), 2 kamar 

mandi dan WC. Lantai rumah Tn. S terbuat dari material semen dan pasir, 

di sebelah kiri dan kanan rumah Tn. S terdapat rumah tetangga 

Karakteristik 

tetangga dan 

komunitasnya 

Tn. S mengatakan ia tinggal di lingkungan yang sama suku denganya 

terkadang dia mengikuti pengajian dan kerja bakti yang diadakan di 

lingkungannya 

Mobilitas 

geografis 

keluarga 

Tn. S mengatakan ia penduduk asli yang tinggal di desa Mojorejo dan 

tidak pernah berpindah baik dalam maupun luar kota 

Perkumpulan 

keluarga dan 

interaksi dalam 

masyarakat 

Tn. S mengatakan ketika saat sebelum mengeluh lemas, kesemutan 

terkadang Ny. A berkunjung kerumah tetangga dan mengikuti pengkajian 

yang di adakan perkumpulan di masyarakat, selain berkumpul bersama 

bisa menjalin silaturrahmi yang lebih erat sambil bercerita dan bercanda 

tawa bersama. Dan sekarang semenjak Ny. A mendapat penyakit DM 

sudah jarang pergi untuk menghadiri acara masyrakat seperti dulu, karena 

sulit untuk beraktivitas dan lebih banyak menghabiskan waktu dirumahnya 

saja 

System 

pendukung 

keluarga 

Tn. S mengatakan bahwa jika ada anggota yang sakit maka di bawa ke 

puskesmas atau rumah sakit dan menggunakan BPJS jika ada kebutuhan 

biaya mendesak 

 

3.1.4 Struktur Keluarga 

Tabel 3.1 Struktur Keluarga 
Stuktur peran 1. Tn. S berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah kebutuhan 

sehari-hari. 

2. Ny. A Berperan sebagai istri. 

3. Tn. T Berperan sebagai anak pertama dan bekerja sebagai tukang dan 

berperan penting untuk merawat ibunya dan selalu memberikan dukungan 

untuk kesembuhan ibunya. 

4. Tn. Y berperan sebagai anak terakhir dan juga membantu merawat ibunya 

dan juga memberi dukungan sepenuhnya untuk kesembuhan ibunya. 

Nilai atau norma Tn. S mengatakan ia terbiasa menanamkan kepada anaknya sikap hormat 

 

K. Tidur 1 

R. Tamu 

WC 

R. Keluarga 

Kamar Mandi 

R. Dapur 

k. Tidur 3 

k. Tidur 2 
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keluarga dan saling menghargai antar keluarga maupun dengan orang lain. Keluarga 

menganut nilai dan norma yang terdapat pada tempat tinggalnya. 

Pola komunikasi 

keluarga 

 

keluarga Tn. S terbuka dalam hal apapun, dan jika ada masalah didalam 

keluarga diselesaikan secara bersama-sama. Pola interaksi dalam keluarga 

Tn. S baik karena komunikasi yang dilakukan dalam keluarga tidak hanya 

ada urusan saja tetapi kapan pun saat berkumpul mereka berkomunikasi. 

Biasanya yang sering terjadi dalam berkomunikasi pada saat malam hari 

sambil menonton TV, karena pada malam hari semuanya berkumpul. 

Struktur 

kekuatan 

keluarga 

Tn. S mengatakan di dalam keluarganya sebagai kepala keluarga dan juga 

sebagai pengambil keputusan, menurutnya seriap anggota keluarga 

mempunyai hak masing-masing dalam mengeluarkan pendapat, jika ada 

masalah selalu dimusyawarahkan bersama. 

 

3.1.5 Fungsi Keluarga 

Tabel 3.1 Fungsi Keluarga 
Fungsi 

ekonomi 

Status ekonomi keluarga Tn. S saat ini hanya bekerja sebagai seorang 

pedagang yang perbulannya hanya menghasilkan kurang lebih  

Rp. 2.500.000 dan juga diberi uang oleh anak - anaknya yang sudah bekerja 

setiap minggunya. 

Fungsi 

mendapatkan 

status social 

Keluarga Tn. S selalu memberikan pendidikan agar suatu saat nanti 

dapat menjadi panutan dan dianggap sebagai status dilingkungan, baik itu 

diperoleh dari pemberian ataupun dari usaha sendiri 

Fungsi 

pendidikan 

Keluarga menjadi media pembelajaran yang pertama. Karena pada 

dasarnya semuanya diawali dengan mencontoh kebiasaan orang terdekat 

yakni keluarga. Keluarga menjadi jasa pendidikan informal selain formal 

dibangku sekolahan 

Fungsi 

sosialisasi 

Tn. S mengatakan interaksi antar keluarga dapat berjalan dengan baik. 

Hal ini disebabkan karena setiap anggota keluarga berusaha untuk mematuhi 

aturan yang ada misalnya saling meghormati dan menghargai 

Fungsi 

pemenuhan 

kesehatan 

Ny. A mengatakan tidak begitu banyak tahu tentang penyakit DM 

dengan keluhan tersebut, biasanya Ny. A melakukan aktivitas olahraga 

untuk menurunkan berat badan, diet makanan tinggi gula dan bila ada 

anggota keluarga yang sakit keluarga merawat dan mengantarkan ke 

puskesmas terdekat atau petugas kesehatan 

Fungsi 

religious 

Keluarga Tn. S berdoa untuk meminta kesehatan dan kesembuhan Ny. 

A setelah selesai menjalankan ibadah sholat 

Fungsi rekreasi Keluarga Tn. S melakukan rekreasi dengan cara menonton televisi bersama 

Fungsi 

reproduksi 

Tn. S mengatakan tidak mungkin punya anak lagi karena sudah dalam 

usia lanjut usia 

Fungsi afektif Tn. S mengatakan berusaha memelihara hubungan baik antar anggota 

keluarga. Saling menyayangi, mengormati dan bila ada anggota keluarga 

yang membutuhkan maka anggota keluarga yang lain membantu 

 

3.1.6 Stress Dan Koping Keluarga 

Tabel 3.1 Stress Dan Koping Keluarga 
Stressor jangka 

pendek dan 

panjang 

Stressor jangka pendek : keluarga Tn. S mengatakan saat ini memikirkan 

masalah kesehatan penyakit yang diderita oleh Ny. A. 

Stressor jangka panjang : Ny. A mengatakan ingin cepat sembuh karena 

takut komplikasi ke organ yang lain 

Kemampuan Keluarga Tn. S cukup cepat dalam berespon dengan masalah, saling 
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keluarga 

berespon 

terhadap stressor 

terbuka dan saling berbagi kalau ada masalah saling memberikan solusi 

satu sama lain 

Strategi koping 

yang dugunakan 

Keluarga Tn. S mengatakan bahwa Upaya yang dilakukan Ny. A adalah 

dengan diet gula, olahraga yang cukup. 

Strategi adaptasi 

disfungsional 

Keluarga Tn. S mengatakan bahwa Setiap ada masalah Tn. S 

menghadapinya dengan sabar 

 

3.1.7 Pemeriksaan Kesehatan Tiap Individu Anggota Keluarga 

Tabel 3.1 Pemeriksaan Fisik Keluarga Tn. S 
Data Tn. S Ny. A Tn. T Tn. Y 

TTV TD : 120/90mmHg 

RR : 20 x/m 

N : 80 x/m 

S : 56,6 ℃ 

TD :120/80 

mmHg 

RR : 22 x/m 

N :82 x/m 

S : 36,7 ℃ 

TD :120/80 

mmHg 

RR :22 x/m 

N : 80 x/m 

S : 36,5 ℃ 

TD : 110/80 

mmHg 

RR :25 x/m 

N : 90 x/m 

S : 36,5 ℃ 

Kepala dan 

rambut 

Bentuk kepala 

simetris, bersih, 

tidak ada 

ketombe. 

Rambut putih 

beruban dan 

pendek. 

Kulit kepala 

bersih, tidak 

terdapat 

lesi.tidak 

adanya nyeri 

tekan dan 

benjolan. 

Bentuk kepala 

simetris, bersih, 

tidak ada 

ketombe. 

Rambut putih 

beruban dan 

panjang. 

Kulit kepala 

bersih, tidak 

terdapat lesi. 

tidak adanya 

nyeri tekan 

Bentuk kepala 

simetris, bersih, 

tidak ada 

ketombe. 

Rambut hitam 

dan pendek. 

Kulit kepala 

bersih, tidak 

terdapat 

lesi.tidak 

adanya nyeri 

tekan dan 

benjolan. 

Bentuk kepala 

simetris, bersih, 

tidak ada 

ketombe. 

Rambut hitam 

dan pendek. 

Kulit kepala 

bersih, tidak 

terdapat 

lesi.tidak adanya 

nyeri tekan dan 

benjolan. 

Mata Mata simetris, 

pupil isokor, 

sclera normal, 

konjungtiva 

normal. 

Mata simetris, 

pupil isokor, 

sclera normal, 

konjungtiva 

anemis. 

Mata simetris, 

pupil isokor, 

sclera normal, 

konjungtiva 

normal. 

Mata simetris, 

pupil isokor, 

sclera normal, 

konjungtiva 

normal. 

Hidung Bentuk simetris, 

tidak ada 

peradangan, 

tidak ada sekret, 

ada pernafasan 

cuping hidung, 

tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada nyeri 

tekan 

Bentuk simetris, 

tidak ada 

peradangan, 

tidak ada sekret, 

ada pernafasan 

cuping hidung, 

tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada nyeri 

tekan 

Bentuk simetris, 

tidak ada 

peradangan, 

tidak ada sekret, 

ada pernafasan 

cuping hidung, 

tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada nyeri 

tekan 

Bentuk simetris, 

tidak ada 

peradangan, 

tidak ada sekret, 

ada pernafasan 

cuping hidung, 

tidak ada 

benjolan dan 

tidak ada nyeri 

tekan 

Mulut Mukosa bibir 

kering, gigi dan 

lidah bersih, 

tidak terdapat 

perdarahan gusi. 

Mukosa bibir 

kering, gigidan 

lidah bersih, 

tidak terdapat 

perdarahan gusi. 

Mukosa bibir 

kering, gigi dan 

lidah bersih, 

tidak terdapat 

perdarahan gusi. 

Mukosa bibir 

kering, gigi dan 

lidah bersih, 

tidak terdapat 

perdarahan gusi. 

Telinga Bentuk simetris, 

Tidak terdapat 

lesi, lubang 

Bentuk simetris, 

Tidak terdapat 

lesi, lubang 

Bentuk simetris, 

Tidak terdapat 

lesi, lubang 

Bentuk simetris, 

Tidak terdapat 

lesi, lubang 
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telinga tampak 

bersih, tidak ada 

nyeri tekan. 

telinga tampak 

bersih, tidak ada 

nyeri tekan. 

telinga tampak 

bersih, tidak ada 

nyeri tekan. 

telinga tampak 

bersih, tidak ada 

nyeri tekan. 

Leher Simetris, tidak 

ada pembesaran 

kelenjer limfe, 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjer, tidak 

ada nyeri tekan. 

Simetris, tidak 

ada pembesaran 

kelenjer limfe, 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjer, tidak 

ada nyeri tekan. 

Simetris, tidak 

ada pembesaran 

kelenjer limfe, 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjer, tidak 

ada nyeri tekan. 

Simetris, tidak 

ada pembesaran 

kelenjer limfe, 

tidak ada 

pembesaran 

kelenjer, tidak 

ada nyeri tekan. 

Thorax Bentuk thorax 

simetris, suara 

paru sonor, 

suara nafas 

vesikuler, tidak 

ada pembesaran 

jantung, bunyi 

jantung S1 dan 

S2 normal, tidak 

ada suara 

tambahan. 

Bentuk thorax 

simetris, suara 

paru sonor, 

suara nafas 

vesikuler, tidak 

ada pembesaran 

jantung, bunyi 

jantung S1 dan 

S2 normal, tidak 

ada suara 

tambahan. 

Bentuk thorax 

simetris, suara 

paru sonor, 

suara nafas 

vesikuler, tidak 

ada pembesaran 

jantung, bunyi 

jantung S1 dan 

S2 normal, tidak 

ada suara 

tambahan. 

Bentuk thorax 

simetris, suara 

paru sonor, 

suara nafas 

vesikuler, tidak 

ada pembesaran 

jantung, bunyi 

jantung S1 dan 

S2 normal, tidak 

ada suara 

tambahan. 

Ekstermitas Bentuk simetris, 

tidak ada 

oedem, tidak 

ada nyeri tekan. 

Kekuatan otot  

5  5 

5  5 

Bentuk simetris, 

tidak ada 

oedem, tidak 

ada nyeri tekan, 

kelemahan 

tangan dan kaki 

kiri. 

Kekuatan otot 

5  5 

5  5 

Bentuk simetris, 

tidak ada 

oedem, tidak 

ada nyeri tekan. 

Kekuatan otot  

5  5 

5  5 

Bentuk simetris, 

tidak ada oedem, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

Kekuatan otot  

5  5 

5  5 

 

3.1.8 Harapan Keluarga 

Tabel 3.1 Harapan Keluarga 
Keluarga Tn. S berharap Ny. S dapat sembuh dan beraktifitas seperti biasanya 

dan petugas kesehatan dapat memberi pelayanan dengan baik. 
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3.2 ANALISA DATA 

Tabel 3.2 Analisa Data Ny. A 
No. Data Penyebab Masalah 

1. DS : 

1. Ny. A bertanya tentang kondisi 

penyakit 

2. Ny. A mengatakan sebelumnya 

tidak pernah diberikan pendidikan 

kesehatan  tentang diabetes 

mellitus 

3. Ny. A mengatakan kurang begitu 

paham tentang penyakit diabetes 

mellitus yang di deritanya 

 

DO : 

1. Ny. A terlihat tidak tenang 

2. Ny.A nampak waspada terhadap 

keadaannya 

3. Ny. A hanya diam saat ditanya 

tentang penyakit diabetes mellitus 

yang di deritanya 

KU : Cukup 

Kesadaran : composmentis 

GCS : 4,5,6 

TD :120/80 mmHg 

GDS : 387 mg/dL 

RR : 22 x/m 

N :82 x/m 

S : 36,7 ℃ 

Diabetes mellitus 

 

 

Hiperglikemi 

 

 

pengobatan sendiri 

 

 

Keluarga tidak 

mampu mengenal 

masalah kesehatan 

 

 

Defisit pengetahuan 

Defisit pengetahuan  

 

2. DS : 

1. Ny.A mengatakan tidak memiliki 

riwayat DM dari keluarga 

2. Ny. A mengatakan menolak jika 

diajak memeriksakan dirinya ke 

puskesmas terdekat 

3. Ny.A mengatakan menyukai 

makanan yang manis karena 

mubazir kalau tidak dimakan. 

 

DO : 

Ny. A suka makan cemilan 

yang manis dan keluarga tidak 

ada yang melarang  kebiasaan 

Ny. A 

KU : Cukup 

Kesadaran : composmentis 

GCS : 4,5,6 

GDS : 

Kunjungan pertama: 387mg/dL 

Kunjuingan kedua  : 215 mg/dL 

Kunjungan ketiga  : 155 mg/dL 

TD :120/80 mmHg 

RR : 22 x/m 

 

Gaya hidup dan pola 

makan tidak baik 

 

 

Penyakit diabetes 

mellitus 

 

kadar glukosa darah 

tidak seimbang 

 

 

pengobatan dan diet 

seumur hidup 

 

 

kurang motivasi 

 

 

ketidakadekuatan 

pemahaman 

Ketidakpatuhan 
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N :82 x/m 

S : 36,7 ℃ 

 

 

3.3 DIAGNOSA KEPERAWATAN 

Tabel 3.3 Diagnosa Keperawatan 

SKORING PRIORITAS MASALAH KEPERAWATAN KELUARGA 

Tabel 3.3 Skoring Prioritas Masalah Defisit Pengetahuan Pada Ny.A 

No Kriteria Skala Bobot Skoring Alasan / Pembenaran 

1 

Sifat masalah : 

a. Aktual 

b. resiko  

c. potensial 3 

2 

1 

1

1 

3/3 x 1 = 

1 

Kadar gula dalam darah yang 

meningkat menyebabkan 

penyumbatan pada pembuluh 

darah. 

Sifat masalah aktual ditandai 

dengan adanya tanda dan 

gejalanya yang terlihat dari 

Ny. A yaitu kurang 

pengetahuan tentang 

penyakitnya 

2 

Kemungkinan masalah 

dapat diubah : 

a. Mudah 

b.  Sebagian 

c. Tidak dapat 

2

2 

1

1 

0

0 

1 

0 

2

2 
1/2 x 2 = 1 

Puskesmas mudah terjangkau, 

transportasi mendukung, 

sumber sumber yang ada dan 

tindakan untuk memecahkan 

masalah dapat di jangakau 

keluarga 

3 

Potensial masalah untuk 

dicegah :Tinggi 
3

3 

1

1 

3/3 x 1 = 

1 

Keingintahuan keluarga Ny. A 

sangat tinggi untuk 

mengetahui tentang penyakit, 

terapi pengobatan dan pola 

dietnya 

4 

Menonjolnya masalah 

:Masalah dirasakan dan 

harus segera ditangani 
2

2 

1

1 

2/2 x 1 = 

1 

Keluarga menyadari masalah 

kesehatan Ny. A dan ingin 

segera ditangani agar masalah 

kesehatan Ny. A dengan cepat 

dicapai 

 Jumlah Skor   6  

 
Tabel 3.3 Skoring Prioritas Masalah Ketidakstabilan kadar glukosa darah Pada Ny. A 

No. Kriteria Skala Bobot Skoring Alasan / Pembenaran 

1

1. 

Sifat masalah :Aktual 3 1 3/3 x 1 = 

1 

Ny. A sekarang masih dalam 

masa pengobatan, tapi Ny A 

tidak mematuhi program 

pengobatan tersebut, dan 

No Kode Diagnosa Keperawatan 

1

1 
D.0111 

Defisit Pengetahuan b.d kurang terpapar  informasi d.d kurang begitu 

paham tentang penyakit diabetes mellitus 

2

2 
D.0014 

Ketidakpatuhan b.d ketidakadekuatan pemahaman d.d menghiraukan 

pantangan 
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tidak mengikuti anjuran pola 

diet diabetes melitus 

2

2. 

Kemungkinan 

masalah dapat diubah 

: Sebagian 

1 2 1/2 x 2 = 

1 

Sumber daya keluarga cukup, 

pendidikan cukup, fasilitas 

kesehatan mudah dijangkau. 

3

3. 

Potensial masalah 

untuk dicegah 

:Tinggi 

3 1 3/3 x 1 = 

1 

Dengan mengontrol pola diet 

dan teratur minum obat agar 

dapat dicegah sedini 

mungkin 

4

4. 

Menonjolnya 

masalah :Masalah 

dirasakan dan harus 

segera ditangani 

2 1 2/2 x 1 = 

1 

Keluarga merasa keadaan 

Ny. A harus ditindak lanjutin 

agar tidak menimbulkan 

masalah penyakit yang lebih 

serius 

 Jumlah Skor   4  
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3.4 PERENCANAAN KEPERAWATAN  

Tabel 3.4 Perencanaan Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Ny. A 

 

tanggal  Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

08-03-2021 1

1. 

D.0111 Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar  

informasi d.d kurang 

begitu paham tentang 

penyakit diabetes 

mellitus  

 

Gejala mayor  

Subjectif :  

1. Menanyakan 

masalah  yang 

dihadapi 

 

Objektif : 

1. Menunjukkan 

perilaku tidak sesuai 

anjuran . 

2.Menunjukkan 

persepsi yang keliru 

terhadap masalah 

 

Gejala minor 

Subjektif : 

 (tidak tersedia) 

 

Objektif 

1.Menjalani 

L.12111 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 3x kunjungan 

Tingkat pengetahuan 

keluarga meningkat 

Dengan kriteria hasil : 

1. Perilaku sesuai anjuran. 

2.Verbalisasi minat dalam 

belajar. 

2. Kemampuan menjelaskan 

tentang suatu topik. 

3. Menggambarkan 

pengalaman sebelumnya 

yang sesuai dengan topik. 

4. Perilaku sesuai dengan 

pengetahuan. 

 

 

I.12444 

 

Edukasi Proses Penyakit : 

Definisi : memberikan informasi 

tentang mekanisnya munculnya 

penyakitdan menimbulkan tanda 

dan gejala yang mengganggu 

kesehatan pasien. 

Tindakan : 

Observasi 

1. Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi. 

Terapeutik 

1.Sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan. 

2. Jadwalkan pendidikan kesehatan 

sesuai kesepakatan. 

3.Berikan kesempatan untuk 

bertanya. 

Edukasi 

1.Jelaskan penyebab dan faktor 

risiko penyakit 

2.Jelaskan proses patofisiologi 

munculnya penyakit 

3. Jelaskan tanda dan gejala yang 

ditimbulkan oleh penyakit 

4.Jelaskan kemungkinan terjadinya 

komplikasi 

5.Ajarkan cara meredakan atau 
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pemeriksaan yang 

tidak tepat. 

2.Menunjukkan 

perilaku berlebihan  

( misalnya. apatis, 

bermusuhan, agitasi, 

histeria) 

mengatasi gejala yang di 

rasakan 

6.Ajarkan cara meminimalkan efek 

samping dari intervensi atau 

pengobatan 

7.Informasikan kondisi pasien saat 

ini 

8.Anjurkan cara melapor jika 

merasakan tanda dan gejala 

memberat atau tidak biasa 

08-03-2021 2. D.0014 Ketidakpatuhan  

Definisi : 

Perilaku individu 

dan/atau pemberi asuhan 

tidak mengikuti rencana 

perawatan/pengobatan 

yang disepakati dengan 

tenaga kesehatan 

sehingga menyebabkan 

hasilperawatan/pengobata

n tidak efektif. 

Penyebab : 

1. Disabilitas (misal. 

Penurunan daya ingat, 

deefisit 

sensorik/motorik) 

2. Efek samping  program 

pengobatan/perawatan 

3. Beban pembiayaan 

program 

perawatan/pengobatan 

4. Lingkungan tidak 

terapeutik 

5. Program terapi 

kompleks dan/atau 

L..12110 Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, diharapkan 

tingkat kepatuhan meningkat, 

dengan kriteria hasil : 

 

Luaran Utama : 

Tingkat Kepatuhan : 

1. Verbalisasi kemauan 

mematuhi program 

perawatan atau pengobatan 

meningkat 

3. Verbalisasi mengikuti 

anjuran meningkat 

4. Resiko komplikasi 

penyakit menurun 

5. Perilaku mengikuti program 

perawatan/pengobatan 

membaik 

6. Perilaku menjalankan 

anjuran  membaik 

7. Tanda dan gejala penyakit 

membaik. 

 

I.12361 Dukungan Kepatuhan Program 

pengobatan 

Observasi : 

1. Identifikasi kepatuhan menjalani 

program pengobatan 

Terapeutik : 

1. Buat komitmen menjalani program 

pengobatan dengan baik 

2. Buat jadwal pendampingan 

keluarga untuk bergantian 

menemani penderita selama 

menjalani program pengobatan 

3. Dokumentasikan aktivitas 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 : 

1. Infromasikan program 
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lama 

6. Hambatan mengakses 

pelayanankesehatan(m

is. Gangguan 

mobilisasi,masalah 

transportasi, ketiadaan 

orang merawat anak di 

rumah,cuaca tidak 

menentu) 

7. Program terapi tidak 

ditanggung asuransi  

8. Ketidakadekuatan 

pemahaman (sekunder 

akibat defisit kognitif, 

kecemasan, gangguan 

penglihatan/pendengar

an, kelelahan, kurang 

motivasi) 

 

Gejala dan Tanda 

Mayor : 

Subjektif : 

3) Menolak menjalani 

perawatan/pengoba

tan  

4) Menolak mengikuti 

anjuran 

Objektif : 

1. Perilaku tidak 

mengikuti program 

perawatan / 

pengobatan 

2. Perilaku tidak 

menjalankan 

 pengoabatan yang harus dijalani 

 

2. Informasikan manfaat yang akan 

diperoleh jika teratur menjalani 

program pengobatan 

3. Anjurkan keluarga untuk 

mendampingi dan merawat 

penderita selama menjalani 

program pengobatan 

5. Anjurkan penderita dan keluarga 

melakukan konsultasi ke 

pelayanan kesehatan terdekat 
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anjuran  

 

Gejala dan Tanda 

Minor  

Subjektif : Tidak 

tersedia  

Objektif : 

3) Tampak tanda/gejala 

penyakit/masalah 

kesehatan masih ada 

atau meningkat 

4) Tampak komplikasi 

penyakit/masalah 

kesehatan menetap 

atau meningkat 
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3.5 TINDAKAN KEPERAWATAN  

Tabel 3.5 Implementasi Keperawatan Pada Ny. A 
No. DX Tanggal Jam Implementasi TTD 

1 08-03-2021 09.00 WIB 

 

 

 

10.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 WIB 

 

 

 

 

11.00 WIB 

 

 

 

11.30 WIB 

 

 

 

 

 

12.00 WIB 

 

 

 

 

12.30 WIB 

 

14.00 WIB 

1. Membina hubungan saling percaya 

pada klien dan keluarga. 

Respon : klien dan keluarga menerima 

kedatangan perawat 

2. Melakukan TTV pada keluarga Tn. S 

Respon : keluarga bersedia dilakukan 

TTV :Tn. S : TD: 110/70 mmHg 

N: 70 x/ mnt 

S: 36,6 0C 

RR :20 x/mnt 

Ny. A : TD: 120/70 mmHg 

N: 80 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR: 21 x/mnt 

Tn. T : TD: 120/80 mmHg 

N: 85 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:21x/mnt 

Tn. Y : TD: 110/80 mmHg 

N: 75 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:22x/mnt 

3. Identifikasi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi pada keluarga 

Respon : klien dan keluarga 

memperhatikan saat diberi penjelasan 

dan mampu menjelaskan kembali 

4. Sediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan 

Respon : klien dan keluarga siap 

menerima informasi 

5. Monitor tanda dan gejala 

hiperglikemi pada Ny. A ( mis. 

Poliuri, polidipsi, polifagia, 

kelemahan, pandangan kabur 

Respon : klien mengatakan sering 

buang air kecil 

6. Monitor kadar glukosa darah pada Ny 

A 

Respon: klien bersedia di cek  GDA 

dengan hasil GDA : Jam 06.00 : 387 

mgdL  

7. Beikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya 

8. Menutup pertemuan  hari ini dengan 

keluarga 

 

2  09.20 WIB 

 

 

 

 

10.00 WIB 

 

1. Menjelaskan kepada keluarga dan 

klien tentang pentingnya kepatuhan 

terhadap pengobatan  DM 

Respon : klien dan keluarga 

memerhatikan saat diberi penjelasan  

2. Menjelaskan resiko jika tidak patuh 

mengkonsumsi OAD dan jadwal 
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11.00 WIB 

 

 

 

 

11.30 WIB 

 

 

 

 

makan yang tidak teratur 

Respon : klien mempehatikan dan 

mampu menjelaskan kembali resiko 

jika tidak patuh mengkonsumsi OAD 

dan jadwal makan yang tidak teratur 

3. Menjelaskan manfaat patuh menjalani 

pengobatan secara teratur 

Respon : klien memperhatikan dan 

mengikuti apa yang dianjurkan oleh 

perawat 

4. Memberikan kesempatan kepada 

anggota keluargauntuk bertanya 

terkait program pengobatan  DM 

1  9-03-2021 09.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 WIB 

 

 

 

 

10.00 WIB 

 

 

 

11.30 WIB 

 

 

 

12.30 WIB 

 

 

1. Melakukan TTV pada keluarga Tn. S  

Respon : keluarga bersedia dilakukan 

TTV 

Tn. S : TD: 110/70 mmHg 

N: 70 x/ mnt 

S: 36,6 0C 

RR :20 x/mnt 

Ny. A : TD: 120/70 mmHg 

N: 80 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR: 21 x/mnt 

Tn. T : TD: 120/80 mmHg 

N: 85 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:21x/mnt 

Tn. Y : TD: 110/80 mmHg 

N: 78 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:24x/mnt 

2. Monitor kadar glukosa pada pasien 

Ny A 

Respon: klien bersedia di cek  GDA 

dengan hasil GDA : Jam 06.00 : 350 

mgdL  

3. Sediakan media dan materi 

pendidikan kesehatan 

Respon: Klien dan keluarga siap 

menerima inmormasi 

4. Jelaskan tanda dan gejala yang 

ditimbulkan oleh penyakit 

Respon: klien memperhatikan dan 

mengikuti apa aja yang dianjurkan 

oleh perawat 

5. Berikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya 
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No. DX Tanggal Jam Implementasi TTD 

2  09.00 WIB 

 

 

 

10.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melibatkan  keluarga pada saat minum 

obat dan jadwal makan 

Respon : klien dan keluarga setuju dan 

mengikuti anjuran 

2.Membuat jadwal pendampingan minum 

obat dan jadwal makan 

Respon : klien dan keluarga menyusun 

sendiri jadwal pendampingan minum 

obat dan makan 

3. Mendiskusikan faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan program pengobatan 

4. memberikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya terksit pendmpingan saat 

menjalankan program pengobatan 

 

 

1 10-03-2021 09.20 WIB 

 

 

 

 

10.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

11.00 WIB 

 

 

 

 

11.30 WIB 

 

 

 

 

1. Melakukan TTV pada keluarga Tn. S  

Respon : keluarga bersedia dilakukan 

TTV 

Tn. S : TD: 110/70 mmHg 

N: 70 x/ mnt 

S: 36,6 0C 

RR :20 x/mnt 

Ny. A : TD: 120/70 mmHg 

N: 80 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR: 21 x/mnt 

Tn. T : TD: 120/80 mmHg 

N: 85 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:21x/mnt 

Tn. Y : TD: 110/80 mmHg 

N: 78 x/mnt 

S: 36,5 oC 

RR:24x/mnt 

2. Monitor kadar glukosa pada pasien Ny 

A 

Respon: klien bersedia di cek  GDA 

dengan hasil GDA : Jam 06.00 : 

355mgdL  

3.Sediakan media dan materi pendidikan 

kesehatan 

Respon: Klien dan keluarga siap menerima 

inmormasi 

4.Jelaskan tanda dan gejala yang 

ditimbulkan oleh penyakit 

Respon: klien memperhatikan dan 

mengikuti apa aja yang dianjurkan oleh 

perawat 

5.Berikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya 
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2  09.00 WIB 

 

 

 

10.32 WIB 

 

 

 

13.00 WIB 

 

 

13.20 WIB 

 

 

14.00 WIB 

 

 

 

 

1. Melibatkan  keluarga pada saat minum 

obat dan jadwal makan 

Respon : klien dan keluarga setuju dan 

mengikuti anjuran 

2.Membuat jadwal pendampingan minum 

obat dan jadwal makan 

Respon : klien dan keluarga menyusun 

sendiri jadwal pendampingan minum 

obat dan makan 

3. Mendiskusikan faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan program pengobatan 

4. memberikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya terksit pendmpingan saat 

menjalankan program pengobatan 

5. Menutup pertemuan dan mengakhiri 

kontrak 

 

 

1.6 EVALUASI KEPERAWATAN 

Tabel 3.6 Evaluasi keperawatan Pada Ny. A 
Tanggal Diagnose Keperawatan Evaluasi TTD 

08-03-2021 Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar  informasi d.d 

kurang begitu paham tentang 

penyakit diabetes mellitus  

 

 

S : 

1. Ny. A bertanya tentang 

kondisi penyakit. 

2. Ny. A mengatakan 

sebelumnya tidak pernah 

diberikan pendidikan 

kesehatan  tentang 

diabetes mellitus. 

3. Ny. A mengatakan kurang 

begitu paham tentang 

penyakit diabetes mellitus 

yang di deritanya. 

O :  

1. Ny.A terlihat tidak tenang. 

2. Ny. A tampak waspada 

terhadap keadaannya. 

3. Ny. A hanya diam saat 

ditanya tentang penyakit 

dm yang dideritanya. 

A : masalah  belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi  

 

 Ketidakpatuhan b.d 

ketidakadekuatan pemahaman  

d.d  Menghiraukan Pantangan 

 

S : Keluarga mengatakan klien 

sering lupa jika tidak 

diingatkan oleh keluarga 

yang mendampingi 

O :  

1. Klien sudah teratur 

mengkonsumsi OAD dan 

mengikuti jadwal makan 
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GDS : 06.00 : 387 mg/dL 

TD :120/80 mmHg 

RR : 22 x/m 

N :82 x/m 

S : 36,7 ℃ 

A : masalah teratasi sebagian 

P : lanjudkan intervensi 

09-03-2021 Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar  informasi d.d 

kurang begitu paham tentang 

penyakit diabetes mellitus  

 

 

S :Ny. A mengatakan mulai 

memahami tentang proses 

penyakit DM yang di 

deritanya. 

O : Ny.A dapat menjawab 

beberapa pertanyaan yang 

diajukan oleh perawat 

sesuai informasi yang 

telah disampaikan 

A : masalah teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

 

 Ketidakpatuhan b.d 

ketidakadekuatan pemahaman  

d.d  Menghiraukan Pantangan 

 

S : Ny A mengatakan tidak 

mau mengikuti pantangan 

karena tidak suka 

makanan yang dibuang 

dan mubazir 

O : 

GDS : 06.00 : 350 mg/dL 

TD :120/80 mmHg 

RR : 22 x/m 

N :82 x/m 

S : 36,5 ℃ 

A : masalah teratasi sebagian 

P : lanjudkan intervensi 

 

10-03-2021 Defisit Pengetahuan b.d 

kurang terpapar  informasi d.d 

kurang begitu paham tentang 

penyakit diabetes mellitus  

 

S : 

1. Ny S mengatakan sudah 

mulai paham mengenai 

penyakit yang di 

deritanya 

O :  

1. Ny. Adapat mengulang 

beberapa informasi 

tentang penyakit DM 

yang telah disampaikan 

perawat 

A : masalah teratasi 

P : Hentikan intervensi 

 

 Ketidakpatuhan b.d 

ketidakadekuatan pemahaman  

d.d  Menghiraukan Pantangan 

 

S : Ny. A mengatakan sudah 

membatasi apa yang 

dimakan dan mulai teratur 

mengkonsumsi OAD 

O : GDS : 06.00: 355 mg/dL 

TD :120/90 mmHg 

RR : 22 x/m 

N :82 x/m 

S : 36,5 ℃ 

A : masalah teratasi sebagian 

P : Hentikan  intervensi 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan 

yang terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan 

keluarga pada pasien dibetes mellitus dengan masalah defisit pengetahuan di desa 

Mojorejo kecamatan Beji meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

1.1 Pengkajian 

Pengkajian merupakan suatu tahapan seorang perawat mengambil informasi 

secara terus menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya (Andarmoyo, 

2012). 

Dalam pengkajian yang dilakukan pada Ny. A di desa Mojorejo di dapatkan 

data sebagai berikut. Ny. A mengatakan sebelumnya tidak pernah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang penyakit diabetes mellitus dan kurang begitu paham 

tentang penyakit diabetes mellitus yang dideritanya. keadaan umum cukup, 

kesadaran composmentis, GCS : 4,5,6, GDS : 387 mg/dL, TD :120/80 mmHg,RR 

: 22 x/m, N :82 x/m, S : 36,7 ℃.  

Pada tinjauan kasus Ny. A mengatakan sebelumnya tidak pernah diberikan 

pendidikan kesehatan tentang penyakit diabetes mellitus dan kurang begitu paham 

tentang penyakit diabetes mellitus. Kondisi Ny. A ini sesusai dengan SDKI DPP 

PPNI (2017) defisit pengetahuan yaitu ketiadaan atau kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu dengan faktor penyebab yang terkait 

dengan  defisit pengetahuan terdiri dari : keterbatasan kognitif, gangguan fungsi 
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kognitif, kekeliruan mengikuti anjuran, kurang terpapar inormasi , kurang 

minat dalam belajar, ketidaktahuan menemukan sumber informasi. (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017).  

Semua dengan hasil pengkajian Ny. A berhubungan dengan masalah 

keperawatan defisit pengetahuan tidak terdapat kesenjangan antara fakta dan teori 

tersebut hal di mungkinkan karena saat pengkajian ditemukan Ny. A hanya diam 

saat ditanya tentang penyakit diabetes mellitus yang dideritanya. 

1.2 Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan pengkajian keperawatan yang diambil terdapat dua diagnosa 

yang muncul pada klien yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang 

terpapar informasi, dan ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan 

pemahaman. 

Sedangkan di teori masalah keperawatan yang muncul : 

1. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

ditandai dengan kurang begitu paham tentang diabetes mellitus. 

2. Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman di 

tandai dengan menghiraukan pantangan 

Berdasarkan data fakta dan teori peneliti tidak menemukan kesenjangan 

karena dalam teori terdapat dua diagnosa keperawatan sedangkan data fakta 

terdapat dua diagnosa keperawatan 

1.3 Perencanaan Keperawatan 

Intervensi keperawatan pada Ny. A yaitu dengan melakukan observasi, 

terapeutik, edukasi pada keluarga Tn. S, dengan Identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi pada keluarga, monitor tanda dan gejala 
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hiperglikemi pada Ny. A ( mis. Poliuri, polidipsi, polifagia, kelemahan, 

pandangan kabur, jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit, jelaskan proses 

patofisiologi munculnya penyakit, berikan kesempatan keluarga untuk bertanya. 

Intervensi Keperawatan menurut ( Tim Pokja SIKI DPP PPNI) 

1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 

2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 

3. Membuat jadwal pendampingan minum obat dan jadwal makan 

4. Jelaskan penyebab dan faktor risiko penyakit 

5. Jelaskan proses patofisiologi munculnya penyakit 

6. Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit 

7. Jelaskan kemungkinan terjadinya komplikasi 

8. Anjurkan cara melapor jika merasakan tanda dan gejala memberat atau tidak 

biasa 

Berdasarkan data fakta dan teori peneliti tidak menemukan kesenjangan 

karena menurut peneliti intervensi keperawatan yang dibuat untuk Ny. A sudah 

sesuai dengan teori dan diagnosa keperawatan Ny. A dengan diagnosa medis 

diabetes mellitus. 

1.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan sebuah fase dimana perawat 

melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 

Berdasarkan terminologi SIKI, implementasi terdiri atas melakukan dan 

mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang digunakan untuk 

melaksanakan intervensi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).  
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Pada pelaksanaan implementasi keperawatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perawat. Pada implementasi diagnosa 

pertama defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 

dibutuhkan perawatan selama tiga hari yaitu pada implementasi hari pertama 

yaitu: 

1. Membina hubungan saling percaya pada klien dan keluarga. 

2. Melakukan TTV pada keluarga 

3. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi pada keluarga 

4. Sediakan materi dan media kesehatan 

5. Memonitor kadar glukosa darah klien 

6. Memotivasi keluarga untuk terus memberi dukungan pada klien agar selalu 

patuh terhadap program pengobatan yang terus dijalankan 

7. Menutup pertemuan dengan keluarga 

Implementasi keperawatan yang diberikan kepada Ny. A untuk mengatasi 

masalah defisit pengetahuan adalah dengan , jelaskan penyebab dan faktor resiko 

penyakit, jelaskan proses patofisiologi munculnya penyakit, jelaskan tanda dan 

gejala yang ditimbulkan oleh penyakit.  

Pada pelaksaanan implementasi keperawatan tidak ditemukan kesenjangan 

dikarenakan klien dan keluarga keluarga kooperatif dengan perawat, sehingga 

rencana tindakan dapat dilaksanakan. 

1.5 Evaluasi 

Evaluasi keperawatan adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan 

untuk mengukur respons klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan klien 

ke arah pencapaian tujuan (Perry dkk, 2010). 
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Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa pertama defisist pengetahuan 

berhubungan dengan kurang terpapar informasi disimpulkan bahwa masalah 

keperawatan klien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh perawat yaitu perilaku yang dijalankan sesuai anjuran, pengetahuan tentang 

penyakit yang meningkat, dan perilaku sesuai dengan pengetahuan yang 

diajarkan. Hal ini sesuai dengan isi buku pembahasan menurut Tim Pokja SLKI 

DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari diagnosa defisit pengetahuan berhubunngan 

dengan kurang terpapar informasi yaitu perilaku yang dijalankan sesuai anjuran , 

pengetahuan tentang penyakit yang meningkat, dan perilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang diajarkan. 

Pada akhir evaluasi keperawatan diagnosa kedua ketidakstabilan kadar 

glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin disimpulkan bahwa masalah 

keperawatan klien teratasi karena sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh perawat yaitu tidak ada peningkatan urine output, bibir lembab, tidak ada 

peningkatan kadar glukosa darah. Hal ini sesuai dengan isi buku pembahasan 

menurut Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2017), bahwa tujuan dari diagnosa yaitu 

ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin tidak 

ada peningkatan urine output, bibir lembab, tidak ada peningkatan kadar glukosa 

darah. 

Berdasarkan data fakta dan teori peneliti tidak menemukan kesenjangan 

karena menurut peneliti hasil dari evaluasi keperawatan Ny. A menunjukkan pada 

hari ke tiga Ny. A sudah berperilaku sesuai anjuran, minat dalam belajar, mampu 

menjelaskan suatu topik dan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang 

sesuai dengan topik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

pada keluarga diabetes mellitus dengan masalah defisit pengetahuan di desa 

Mojorejo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien diabetes 

mellitus. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga pada pasien 

diabetes mellitus dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan di desa 

Mojorejo selama tiga kali kunjungan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian yang dilakukan pada Ny. A mengatakan tidak mau mengikuti 

pantangan yang diberikan perawat karena bosan dan Ny. A hanya diam saja 

saat ditanya tentang penyakit diabetes mellitus. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan Ny. A ditegakkan berdasarkan data pengkajian yang 

didapat peneliti berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh Ny. A yaitu defisit 

pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi di tandai 

dengan kurang paham tentang penyakit diabetes mellitus. 

5.1.3 Intervensi keperawatan untuk Ny. A yaitu: menjelaskan komplikasi jika 

hiperglikemi dibiarkan, monitor kadar glukosa darah, anjurkan kepatuhan 

terhadap diet dan olahraga.  

5.1.4 Implementasi keperawatan yang diberikan pada Ny. A sudah sesuai 

dengan renacana tindakan keperawatan. Impementasi yang dilakukan 
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adalah dengan menjelaskan penyebab dan faktor risiko penyakit, 

menjelaskan proses patofisiologi munculnya penyakit, menjelaskan tanda 

dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit, dan memonitor terus kadar 

glukosa darah. 

5.1.5 Evaluasi yang didapatkan pada kasus kelolaan ini adalah adanya 

peningkatan kemampuan keluarga dalam minat dalam belajar, kemampuan 

menjelaskan suatu topik, menggambarkan pengalalaman sebelumnya yang 

sesuai dengan topik. 

5.1 Saran 

1. Disarankan Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, 

diperlukan hubungan yang baik dan keterlibatan pasien dan keluarga. 

2. Diharapkan kepada insitusi pendidikan agar menambah referensi tentang 

buku keperawatan diabetes mellitus, keperawatan keluarga, dan asuhan 

keperawatan keluarga secara teoritas. 
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