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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan 

budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta 

sosial dari tiap anggota keluarga (Duvall dan Logan, 2010). Keluarga 

adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena 

adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling 

berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan 

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 

1978 ). Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan 

(Departemen Kesehatan RI, 2014).  

Menurut Duvall dalam konsep keluarga merupakan sekumpulan orang 

yang dihubungkan oleh ikatan perkawianan, adopsi, kelahiran yang 

bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum: 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap 

anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam 
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masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas 

kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara 

individu dan masyarakat (Friedman,2010)  

Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan 

melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Keluarga adalah 

sekelompok manusia yang tinggal satu rumah tangga dalam kedekatan 

yang konsisten dan hubungan yang erat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

definisi dari keluarga merupakan sekumpulan orang yang terikat oleh 

ikatan perkawinan, darah serta adopsi dan tinggal dalam satu rumah. 

2. Fungsi keluarga 

Menurut Marilyn M. Friedman (2010) fungsi keluarga dibagi menjadi 5 

yaitu: 

a. Fungsi Afektif 

Memfasilitasi stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi 

kebutuhan psikologis anggota keluarga. 

b. Fungsi Sosialisasi 

Memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan untuk menjadikan 

anak sebagai anggota masyarakat yang produktif serta memberikan 

status pada anggota keluarga. 

c. Fungsi Reproduksi 

Untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi 

dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. 
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d. Fungsi Ekonomi 

Menyedeiakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi efektifnya. 

e. Fungsi Perawatan Kesehatan 

Menyediakan kebutuhan fisik-makanan, pakaian, tempat tinggal, 

perawatan kesehatan. (Marliyn M. Friedman, hal 86; 2010).  

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1992 PP No.21 tahun 1994 tertulis fungsi 

keluarga dalam delapan bentuk yaitu: 

a. Fungsi Keagamaan 

1) Membina norma ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan 

hidup seluruh anggota keluarga. 

2) Menerjemahkan agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari 

kepada seluruh anggota keluarga. 

3) Memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam 

pengamalan dari ajaran agama. 

4) Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang 

keagamaan yang kurang dperolehnya di sekolah atau masyarakat. 

5) Membina rasaa, sikap, dan praktek kehidupan keluarga beragama 

sebagai pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

b. Fungsi Budaya 

1) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan 

norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin 

dipertahankan. 
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2) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring 

norma dan budaya asing yang tidak sesuai. 

3) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya 

mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif 

gobalisasi dunia. 

4) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya 

dapat berpartisipasi berperilaku yang baik sesuai dengan norma 

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

5) Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang 

dengan budaya masyarakat atau bangsa untuk menjunjung 

terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera. 

c. Fungsi Cinta Kasih 

1) Menumbuhkembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antar 

anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata secara optimal dan 

terus-menerus. 

2) Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar keluarga 

secara kuantitatif dan kualitatif. 

3) Membina praktek kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan 

ukhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang. 

4) Membina rasa, sikap dan praktek hidup keluarga yang mampu 

memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal 

menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 
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d. Fungsi Perlindungan 

1) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa 

tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga. 

2) Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari 

berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar. 

3) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga 

sebagai modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

e. Fungsi Reproduksi 

1) Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan 

reproduksi sehat baik bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga 

sekitarnya. 

2) Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pembentukan 

keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental. 

3) Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan 

dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah ideal 

anak yang diinginkan dalam keluarga. 

4) Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang 

kondusif menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

f. Fungsi Sosialisasi 

1) Menyadari, merencnakan dan menciptakan lingkungan keluarga 

sebagai wahana pendidikan dan sosisalisasi anak pertama dan 

utama. 
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2) Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga 

sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai 

konflik dan permasalahan yang dijumpainya baik di lingkungan 

sekolah maupun masyarakat. 

3) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal 

yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan 

(fisik dan mental), yang kurang diberikan oleh lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. 

4) Membina peran, pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam 

keluarga sehingga tidak saja bermanfaat positif bagi anak, tetapi 

juga bagi orangtua, dalam rangka perkembangan dan kematangan 

hidup bersama menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

g. Fungsi Ekonomi 

1) Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam 

lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan 

perkembangan kehidupan keluarga. 

2) Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran 

keluarga. 

3) Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua diluar rumah dan 

perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, 

selaras dan seimbang. 
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4) Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal 

untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

h. Fungsi Pelestarian Lingkungan 

1) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan 

internal keluarga. 

2) Membina kesadaran, sikap dan praktik lingkungan eksternal 

keluarga. 

3) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan yang 

serasi, selaras dan seimbang dan antara lingkungan keluarga 

dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. 

4) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan 

hidup sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil yang 

bahagia seahtera.  

3. Tipe dan bentuk keluarga 

Tipe keluarga menurut Friedman (2010) yaitu sebagai berikut: 

a. Nuclear Family 

Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam 

satu rumah di tetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikaan 

perkawinan, satu/keduanya dapat bekerja diluar rumah. 

b. Extended Family 

Keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara, misalnya nenek, 

kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya. 
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c. Reconstitud Nuclear 

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali 

suami/istri, tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-

anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari 

perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah. 

d. Middle Age/ Aging Couple 

Suami sebagai pencari uang. Istri dirumah/kedua-duanya bekerja di 

rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena 

sekolah/perkawianan/meniti karier. 

e. Dyadic Nuclear 

Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak, 

keduanya/salah satu bekerja dirumah. 

f. Single Parent 

Satu orangtua sebagai akibat perceraian/kematian pasangannya dan 

anak-anaknya dapat tinggal dirumah/diluar rumah. 

g. Dual Carier 

Suami istri atau keduanya berkarier dan tanpa anak. 

h. Commuter Married 

Suami istri/keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak 

tertentu, keduanya saing mencari pada waktu-waktu tertentu. 

i. Single Adult 

Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan tidak adanya 

keinginan untuk menikah. 
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j. Three Generation 

Tiga generasi atau lebih tinggal dalam satu rumah. 

k. Institutional 

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

l. Comunal 

Satu rumah terdiri atas dua/lebih pasangan yang monogami dengan 

anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas. 

m. Group Marriage 

Satu perumahan terdiri atas orangtua dan keturunannya di dalam satu 

kesatuan keluarga dan tiap individu adalah menikah dengan yang lain 

dan semua adalah orangtua dari anak-anak. 

n. Unmarried paret and child 

Ibu dan anak dimana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya di 

adopsi. 

o. Cohibing Couple 

Dua orang/satu pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan 

(Friedman, 2010). 

4. Struktur keluarga 

Struktur keluarga oleh Friedman di gambarkan sebagai berikut: 

a. Struktur komunikasi 

Komunikasi dalam keluarga dikatakan berfungsi apabila dilakukan 

secara jujur, terbuka, melibatkan emosi, konflik selesai dan hierarki 

kekuatan. Komunikasi keluarga bagi pengirim yakin mengemukakan 
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pesan secara jelas dan berkualitas, serta meminta dan menerima umpan 

balik. Penerima pesan mendengarkan pesan, memberikan umpan balik, 

dan valid. 

Komunikasi dalam keluarga dikatakan tidak berfungsi apabila 

tertutup, adanya isu atau berita negatif, tidak berfokus pada satu hal, 

dan selalu mengulang isu dan pendapat sendiri. Komunikasi keluarga 

bagi pengirim bersifat asumsi, ekspresi perasaan tidak jelas, 

judgemental ekspresi, dan komunikasi tidak sesuai. Penerima pesan 

gagal mendengar, diskualifikasi, ofensif (bersifat negatif), terjadi 

miskomunikasi, dan kurang atau tidak valid. 

1) Karakteristik pemberi pesan 

a) Yakin dalam mengemukakan suatu pendapat. 

b) Apa yang disampaikan jelas dan berkualitas. 

c) Selalu menerima dan meminta timbal balik 

2) Karakteristik pendengar 

a) Siap mendengarkan 

b) Memberikan umpan balik 

c) Melakukan validasi 

b. Struktur peran 

Struktur peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai 

posisi sosial yang diberikan. Jadi, pada struktur peran bisa bersifat 

formal atau informal. Posisi/status adalah posisi individu dalam 

masyarakat misal status sebagai istri/suami. 
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c. Struktur kekuatan 

Struktur kekuatan adalah kemampuan dari individu untuk mengontrol, 

memengaruhi, atau mengubah perilaku orang lain. Hak (lagimate 

power), ditiru (referent power), keahlian (exper power), hadiah 

(reward power), paksa (coercive power), dan efektif (efektif power). 

d. Struktur nilai dan norma 

Nilai adalah sistem ide-ide, sikap keyakinan yang mengikat anggota 

keluarga dalam budaya tertentu. Sedangkan norma adalah pola 

perilaku yang diterima pada lingkungan sosial tertentu, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar keluarga. 

1) Nilai, suatu sistem, sikap, kepercayaan yang secara sadar atau 

tidak, dapat mempersatukan aggota keluarga. 

2) Norma, pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan 

sistem nilai dalam keluarga. 

3) Budaya, kupulan daripada perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, 

dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. 

(Friedman, 2012) 

5. Tahap dan perkembangan keluarga 

a. Tahap pertama pasangan baru atau keluarga baru (beginning family) 

Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu, yaitu 

suami dan istri membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarga masing-masing, secara psikologi keluarga 

tersebut membntuk keluarga baru. Suami istri yang membentuk 
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keluarga baru tersebut perlu mempersiapkan kehidupan yang baru 

karena keduanya membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi sehari-

hari. Masing-masing pasangan menghadapi perpisahan dengan 

keluarga orangtuanya dan mulai membina hubungan baru dengan 

keluarga dan kelompok sosial pasangan masing-masing. Masing-

masing belajar hidup bersama serta beradaptasi dengan kebiasaan 

sendiri dan pasangannya. Misalnya kebiasaan makan, tidur, bangun 

pasi, bekerja dan sebagainya. Hal ini yang perlu diputuskan adalah 

kapan waktu yang tepat untuk mempunyai anak dan berapa jumlah 

anak yang diharapkan. 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain: 

1) Membina hubungan intim dan memuaskan. 

2)  Membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan 

kelompok sosial. 

3)  Mendiskusikan rencana memiliki anak. 

4) Menetapkan tujuan bersama. 

5) Merencanakan anak (KB) 

6) Menyesuaikan diri dengan kehamilan dan mempersiapkan diri 

untuk menjadi orangtua. 

b. Tahap perkembangan keluarga dengan kelahiran anak pertama (child 

bearing family) 

Keluarga yang mnantikan kelahiran dimulai dari kehamilan 

sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama 
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berusia 30 bulan (2,5 tahun). Kehamilan dan kelahiran bayi perlu 

disiapkan oleh pasangan suami istri melalui beberapa tugas 

perkembangan yang penting. Kelahiran bayi pertama memberi 

perubahan yang besar dalam keluarga, sehingga pasangan harus 

beradaptasi dengan perannya untuk memenuhi kebutuhan bayi. 

Masalah yang sering terjadi dengan kelahiran bayi adalah pasangan 

merasa diabaikan karena faktor perhatian kedua pasangan tertuju pada 

bayi. Suami merasa belum siap menjadi ayah atau sebaliknya. 

Tugas perkembangan pada masa ini antara lain: 

1) Persiapan menjadi orangtua. 

2) Membagi peran dan tanggung jawab. 

3) Menata ruang untuk anak atau mengembangkan suasana rumah 

yang menyenangkan. 

4) Mmempersiapkan dana atau biaya untuk child bearing. 

5) Memfasilitasi role learning anggota keluarga. 

6) Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi sampai balita. 

7) Mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. 

c. Tahap keluarga ketiga dengan anak pra sekolah (famillies with 

preschool) 

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini orangtua beradaptasi 

terhadap kebutuhan-kebutuhan dan minat dari anak prasekolah dalam 

meningkatkan pertumbuhannya. Kehidupan keluarga pada tahap ini 
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sangat sibuk dan anak sangat bergantung pada orangtua. Kedua orang 

tua harus mengatur waktunya sedemikian rupa, sehingga kebutuhn 

anak, suami/istri, dan pekerjaan (punya waktu/paruh waktu) dapat 

terpenuhi. Orangtua menjadi arsitek keluarga dalam merancang dan 

mengarahkan perkembangan keluarga agar kehidupan perkawinan 

tetap utuh dan langgeng dengan cara menguatkan kerja sama antar 

suami istri. Orang tua mempunyai peran untuk menstimulasi 

perkembangan individual anak, khususnya kemandirian anak agar 

tugas perkembangan anak pada fase ini tercapai. 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain sebagai 

berikut: 

1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti: kebutuhan tempat 

tinggal, privasi, dan rasa aman. 

2) Membantu anak untuk bersosialisasi 

3) Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan 

anak yang lain juga harus terpenuhi. 

4) Mmempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di 

luar keluarga (keluarga lain dan lingkungan sekitar) 

5) Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak (tahap paling 

repot). 

6) Pembagian tanggung jawab anggota keluarga. 

7) Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh dan kembang anak. 
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d. Tahap keempat keluarga dengan anak usia sekolah (famillies with 

children) 

Tahap ini dimulai pada saat anak yang tertua memasuki sekolah 

pada usia 6 tahun dan beakhir pada usia 12 tahun. Pada fase ini 

keluarga mencapai jumlah anggota keluarga maksimal, sehingga 

keluarga sangat sibuk. Selain aktifitas di sekolah, masing-masing anak 

memiliki aktifitas dan minat sendiri demikian pula orang tua yang 

mempunyai aktifitas yang berbeda dengan anak. Untuk itu, keluarga 

perlu bekerja sama untuk mencapai tugas perkembangan. Pada tahap 

ini keluarga (orangtua) perlu belajar berpisah dengan anak, memberi 

kesempatan pada anak untuk bersosialisasi, baik aktifitas di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain sebagai 

berikut: 

1) Memberikan perhatian tentang kegiatan sosial anak, pendidikan 

dan semangat belajar. 

2) Tetap mempertahankan hubungan yang harmonis dalam 

perkawinan. 

3) Mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual. 

4) Menyediakan aktifitas untuk anak. 

5) Menyesuaikan pada aktifitas kemunitas dengan mengikutsertakan 

anak. 
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e. Tahap kelima keluarga dengan anak remaja (familles with teenagers) 

Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan 

biasanya berakhir sampai pada usia 19-20 tahun, pada saat anak 

meninggalkan rumah orang tuanya. Tujuannya keluarga melepas anak 

remaja dan memberi tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar 

untuk mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa.  

Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain: 

1) Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab 

mengingat remaja yang sudah bertambah dan meningkat 

otonominya. 

2) Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga. 

3) Mempertahankan komunikasi terbuka anatara anak dan 

orangtua, hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. 

4) Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang 

keluarga. 

f. Tahap keenam keluarga dengan anak dewasa tau pelepasan (lounching 

center famillies) 

Tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. 

Lamanya tahap ini bergantung pada banyaknya anak pada keluarga 

atau jika anak belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orangtua. 

Tujuan utama pada tahap ini adalah mengorganisasi kembali keluarga 

untuk tetap berperan dalam melepas anaknya untuk hidup sendiri. 

Keluarga mempesiapkan anaknya yang tertua untuk membentuk 
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keluarga sendiri dan tetap membantu anak terakhir untuk lebih 

mandiri. Saat semua anak meninggalkan rumah, pasangan perlu 

menata ulang dan membina hubungan suami istri seperti pada fase 

awal. Orangtua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak 

dan merasa ksong karena anak-anaknya sudah tidak tinggal serumah 

lagi. Guna mengatasi keadaan ini orangtua perlu melakukan aktifitas 

kerja, meningkatkan peran sebagai pasangan, dan tetap memelihara 

hubungan dengan anak. 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah: 

1) Memperluas keluarga int menjdi keluarga besar. 

2) Mempertahankan keintiman pasangan. 

3) Memebantu orangtua suami atau istri yang sedang sakit dan 

memasuki masa tua. 

4) Mempersiapkan untuk hidup mandiri dan menerima kepergian 

anak. 

5) Menata kembali fasilitas dan sumber yang ada pada keluarga. 

6) Berperan sebagai suami, istri, kakek dan nenek. 

7) Menciptakan lingkungan rumah yang dapat menjadi contoh bagi 

anak-anaknya. 

g. Tahap ketujuh keluarga usia pertengahan (middle age afamilles) 

Tahapan ini dimulai saat anak yang terakhir meninggalkan rumah 

dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada 
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tahap ini semua anak meninggalkan rumah, maka pasangan berfokus 

untuk mempertahankan kekuatan dengan berbagai akyifitas. 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain: 

1) Mempertahankan kesehatan. 

2) Mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam arti 

mengolah minat sosial dan waktu santai. 

3) Memulihkan hubungan antara generasi muda dengan generasi 

tua. 

4) Keakraban dengan pasangan. 

5) Memelihara hubungan/kontak dengan anak dan keluarga. 

6) Persiapan masa tua atau pensiun dengan meningkatkan 

keakraban pasangan. 

h. Tahap kedelapan keluarga usia lanjut 

Tahap terakhir perkembangan keluarga dimulai saat salah satu 

pasangan pensiun, berlanjut salah satu pasangan meninggal. Proses 

usia lanjut dan pensiun merupakan ralitas yang tidak dapat dihindari 

karena berbagai proses stresor dan kehilangan yang harus dialami 

keuarga. Stresor tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan 

berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan serta perasaan 

menurunnya produktifitas dan fungsi kesehatan. Mempertahankan 

penataan kehidupan yang memuaskan merupakan tugas utama 

keluarga pada tahap ini. Usia lanjut umumnya lebih dapat beradaptasi 

tinggal dirumah sendiri daripada tinggal bersama anaknya. 
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Tugas perkembangan pada tahap ini adalah: 

1) Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. 

2) Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, 

kekuatan fisik, dan pendapatan. 

3) Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. 

4) Mempertahankan hubungan anak dan sosial masyarakat. 

5) Melakukan life review 

6) Menerima kematian pasangan, kawan dan mempersiapkan 

kematian. (Hamoko, 2012). 

6. Peran keluarga 

Sebuah peran didefinisikan sebagai kumpulan dari perilaku yang secara 

relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang 

yang menempati posisi sosial yang diberikan. Peran berdasarkan pada 

pengharapan atau penetapan peran yang membatasi apa saja yang harus 

dilakukan oleh individu di dalam situasi tertentu agar memenuhi harapan 

diri atau orang lain terhadap mereka. Posisi atau status didefinisikan 

sebagai letak seseorang dalam suatu sistem sosial. 

Menurut Friedman (2010) peran keluarga dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu: 

a. Peran formal keluarga 

Peran formal adalah peran eksplisit yang terkandung dalam struktur 

peran keluarga (ayah,suami dll) Yang terkait dengan masing-masing 

posisi keluarga formal adalah peran terkait atau sekelompok perilaku 
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yang kurang lebih homogen. Keluarga membagi peran kepada anggota 

keluarganya dengan cara yang serupa dengan cara masyarakat 

membagi perannya: berdasarkan pada seberapa pentingnya performa 

peran terhadap berfungsinya sistem tersebut. Beberapa peran 

membutuhkan ketrampilan atau kemampuan khusus: peran yang lain 

kurang kompleks dan dapat diberikan kepada mereka yang kurang 

terampil atau jumlah kekuasaannya paling sedikit. 

b. Peran informal keluarga 

Peran informal bersifat implisit, sering kali tidak tampak pada 

permukaannya, dia diharapkan memenuhi kebutuhan emosional 

anggota keluarga dan/atau memelihara keseimbangan keluarga. 

Keberadaan peran informal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

integrasi dan adaptasi dari kelompok keluarga. 

7. Proses dan strategi koping keluarga 

Menurut Friedman (2010) Proses dan strategi koping keluarga 

berfungsi sebagai proses atau mekanisme vital yang memfasilitasi fungsi 

keluarga. Tanpa koping keluarga yang efektif, fungsi afektif, sosialisasi, 

ekonomi, dan perawatan kesehatan tidak dapat dicapai secara adekuat. 

Oleh karena itu, proses dan strategi koping keluarga mengandung proses 

yang mendasari yang memungkinkan keluarga mengukuhan fungsi 

keluarga yang diperlukan. 
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a. Keluarga sebagai klien 

Menurut Friedman (2010) keluarga dijadikan unit pelayanan karena 

masalah kesehatan keluarga saling berkaitan dan saling berhubungan 

masyarakat secara keseluruhan. 

1) Alasan keluarga sebgai unit pelayanan 

a) Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang dapat 

dijadikan sebagai gambaran manusia. 

b) Perilaku keluarga dapat menimbulkan masalah kesehatan, 

tetapi dapat pula mencegah masalah kesehatan dan menjadi 

sumber daya pencegah masalah kesehatan. 

c) Masalah kesehatan di dalam keluarga akan saling 

mempengaruhi terhadap individu dalam keluarga. 

d) Keluarga merupakan lingkungan yang serasi untuk 

mengembangkan potensi tiap individu dalam keluarga. 

e) Keluarga merupakan pengambil keputusan dalam mengatasi 

masalah. 

f) Keluarga merupakan saluran yang efektif dalam menyaurkan 

dan mengembangkan kekuatan kepada masyarakat. 

b. Siklus penyakit dan kemiskinan dalam masyarakat 

Pemberian asuhan keperawatan keluarga harus lebih ditekankan 

pada keluarga-keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah. 

Alasannya adalah keluarga dengan ekonomi yang rendah umumnya 

berkaitan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi berbagai masalah 
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kesehatan yang mereka hadapi. Masalah kemiskinan akan sangat 

mengurangi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga mereka terhadap gizi, perubahan dan lingkungan yang sehat 

dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Semua ini akan menimbulkan 

berbagai masalah kesehatan (Friedman, 2010). 

8. Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan kesehatan terhadap 

keluarga 

a. Pendidikan kesehatan 

Penyuluhan atau pendidikan kesehatan merupakan satu dari 

pendekatan intervensi keperawatan keluarga yang utama. Pendidikan 

dapat mencakup erbagai bidang, isi dan fokus, termasuk promosi 

kesehatan dan pencegahan penyakit, masalah kesakitan/disabilitas dan 

dampaknya, serta dinamika keluarga. (Friedman,2010). 

Walson (1985) menekankan bahwa pendidikan memberikan 

informasi kepada klien, dengan demikian, membantu mereka untuk 

dapat mengatasi masalah seara lebih efektif terhadap perubahan 

kehidupan dan peristiwa yang menimbulkan stress. Mendapatkan 

informasi yang berarti, membantu anggota keluarga lebih merasa 

memegang kendali dan mengurangi stress. Hal ini juga memungkinkan 

mereka untuk mengartikan lebih jelas pilihan mereka dan lebih 

berhasil menelesaikan masalah mereka. (Friedman, 2010) 
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b. Konseling 

Konseling adalah suatu proses bantuan interaktif antara konselor 

dan klien yang ditandai oleh elemen inti penerimaan, empati, 

ketulusan, dan keselarasan. Hubungan ini terdiri dari serangkaian 

interaksi sepanjang waktu tanpa konselor yang melalui berbagai teknik 

aktif dan pasif, berfokus pada kebutuhan masalah atau perasaan klien 

yang telah memengaruhi perilaku adaptif klien (Friedman 2010). 

Elemen inti konseling adalah empati atau menyelami atau 

merasakan perasaan dan perilaku orang lain; penerimaan positif 

terhadap klien; dan selaras atau tulus; tidak berpura-pura dan jujur 

dalam hubungan klien-perawat (Friedman, 2010). 

c. Membuat kontrak 

Suatu cara efektif bagi perawat yang berpusat pada keluarga 

agar dapat dengan realistik membantu ndividu dan keluarga membuat 

perubahan periaku adalah dengan cara membuat kontak. 

Kontrak adalah perjuangan kerjasama yang dibuat antara dua 

pihak atau lebih, misalnya antara orangtua dan anak. Agar tepat waktu 

dn relefan, kontrak waktu dapat dibegoisasi secara terus menerus dan 

harus mencakup area sebaga berikut: tujuan, lama kontrak, tanggung 

jawab klien, langkah untuk mencapai tujuan, dan penghargaan 

terhadap pencapaian tujuan (Sloan dan Schommer, 1975; steiger dan 

Lispon, 1985 dalam Friedman 2010) 
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Biasanya kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, sederhana dan 

tanpa paksaan (Goldnbergh & Goldenbergh, 2000 dalam Friedman 

2010) 

d. Manajemen kasus 

Manajemen kasus memiliki riwayat perkembangan sebagai 

bagian dari peran perawat kesehatan masyarakat; terakhir digunakan di 

tatanan layanan kesehatan yang bersifat akut. (Cary 1996 dalam 

Friedman 2010). 

Pertumbuhan perawatan terkelola telah menjadi kekuatan utama 

muncunya manajemen kasus. Perawatan terkelola yang menekankan 

pada pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi perawatan, 

sementara memelihara kualitas perawatan dan kepuasan klien. Benar-

benar membentuk cara manajemen kasus berfungsi (Jones, 1994; 

MacPhee & Hoffenbergh, 1996 dalam Friedman 2010) 

e. Advokasi klien 

Komponen utama dari manajemen kasus adalah advokasi klien 

(Smith, 1993 dalam Friedman 2010). Advokasi adalah seseorang yang 

berbicara atas nama orang atau kelompok lain. 

Peran sebagai advokat klien melibatkan pemberian informasi 

kepada klien dan kemudian mendukung mereka apapun keputusan 

yang mereka buat (Bramlett, Gueldener, dan Sowell, 1992; kohnke, 

1982 dalam Friedman 2010) 
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Perawat keluarga dapat menjadi advokat klien dengan sedikitnya 

empat cara, yaitu: 

1) Dengan membantu klien memperoleh layanan yang mereka 

butuhkan dan mnjadi hak mereka. 

2) Dengan melakukan tindakan yang menciptakan sistem layanan 

kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan klien. 

3) Dengan memberikan advokasi untuk memasukan pelayanan yang 

lebih sesuai dengan sosial-budaya. 

4) Dengan memberikan advokasi untuk kebijakan sosial yang lebih 

responsive (Canino dan Spurlock, 1994 dalam Friedman, 2010) 

f. Koordinasi 

Salah satu peran advokasi klien yang diterima secara luas asalah 

koordinator. Karena ini dari manajemen kasus adalah juga koordinasi, 

pengertian advokasi dan koordinasi pada pokoknya saling tumpang 

tindih. Pada kenyataannya manajemen kasus sering kali diartikan 

sebagai koordinasi (khususnya dibidang kerja sosial), dan dirancang 

untuk memberikan berbagai pelayanan kepada klien dengan kebutuhan 

yang kompleks di dalam suatu pengendali tunggal. (Sletzer, Litchfield, 

Lowy & Levin, 1989 dalam friedman 2010) 

Koordinator diperlukan pada perawatan berkelanjutan agar 

pelayanan yang komprehensif dapat tercapai. Koordinasi juga sangat 

diperlukan untuk mengatur program kegiatan atau terapi dari berbagai 

disiplin ilmu agar tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan. 
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g. Kolaborasi 

Sebagai perawat komunitas juga harus bekerja sama dengan 

pelayan rumah sakit, puskesmas, dan anggota tim kesehatan yang lain 

untuk mencapai tahap kesehatan keluarga yang optimal. Kolaborasi 

tidak hanya dilakukan sebagai perawat di rumah sakit tetapi juga di 

keluarga dan komunitaspun dapat dilakukan. Kolaborasi menurut 

Lamb and Napadano (1984) dalam Friedman (2012) adalah proses 

berbagi perencanaan dan tindakan secara berkelanjutan disertai 

tanggung jawab bersama terhadap hasil dan kemampuan bekerjasama 

untuk tujuan sama menggunakan tekhnik penyelesaian masalah. 

h. Konsultasi 

Perawat sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi 

masalah kesehatan. Agar keluarga mau meminta nasehat pada perawat 

maka hubungan perawat dan keluarga harus dibina dengan baik, 

perawat harus bersikap terbuka dan dapat dipercaya. Maka dengan 

demikian, harus ada Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP) antara 

perawat dan keluarga. 

Konsultasi termasuk sebagai intervensi keperawatan keluarga 

karena perawat keluarga sering berperan sebagai konsultan bagi 

perawat, tenaga profesional, dan para profesional lainnya ketika 

informasi klien dan keluarga serta banuan diperlukan. (Friedman, 

2010) 
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9. Tugas Keluarga di Bidang Kesehatan 

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas 

di bidang keehatan yang perlu dipahami dan dilakukan, meliputi: 

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan 

kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan 

segala sesuatu tidak akan berarti dan karena kesehatanlah kadang 

seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga habis. Orangtua perlu 

mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami 

anggota keluarga. Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota 

keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian orangtua/keluarga. 

Apabila menyadari adanya perubahan keluarga, perlu dicatat kapan 

terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar 

perubahannya. 

b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Tugas ini 

merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan 

yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan 

siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memeutuskan 

untuk menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang 

dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan 

dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai 

keterbatasan dapat meminta bantuan kepada orang di lingkungan 

tinggal keluarga agar memperoleh bantuan. 
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c. Merawat keuarga yang mengalami gangguan ksehatan. Sering kali 

keluarga salah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi 

keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui oleh keluarga 

sendiri. Jika demikian, anggota keluarga yang mengalami gangguan 

kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar 

masalah yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di 

institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga tidak 

memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama. 

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga. 

Pemeliharaan lingkungan yang baik dan meningkatkan kesehatan 

keluarga dan membantu penyembuhan. Ketidakmampuan keluarga 

dalam memodifikasi lingkungan bisa disebabkan karena terbatasnya 

sumber-sumber keluarga diantaranya keuangan, kondisi fisik rumah 

yang tidak memenuhi syarat. 

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi 

keluarga. 

Kemampuan keluarga dalam memeanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan akan membantu anggota keluarga yang sakit memperoleh 

pertolongan dan mendapat perawatan segera agar masalah teratasi. 
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B. Konsep Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh 

penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau 

keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, 

makrovaskular, dan neuropati. (Yuliana elin, 2009 dalam NANDA NIC-

NOC 2013; hal 120). Diabetes Mellitus (DM) merupakan gangguan 

metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia (kenaikan kadar glukosa 

serum) akibat kurangnya hormon insulin, menurunnya efek insulin atau 

keduanya. (Buku Ajar Patofisiologi, 2011) 

Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara 

genetic dan klinis hiterogen dengan manifestasi berupa toleransi 

karbohidrat. (Price dan Wilson, 2005). Diabetes Mellitus adalah keadaan 

hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat 

gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada 

mata, gnjal, saraf, dam pembuluh darah, disertai lesi pada membrane 

basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskop electron (Mansjoer, 2007) 

2. Klasifikasi 

Menurut Dr. Hasdianah H.R (2012), klasifikasi Diabetes Mellitus yang 

utama adalah: 
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a. Tipe I : Diabetes Mellitus tergantung insulin (Insulin Dependent 

Dibetes Mellitus/IDDM) 

b. Tipe II : Diabetes Mellitus tidak tergantung insulin (Non-Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus/NIDDM) 

c. Tipe Gestasional : (Gestasional Diabetes Mellitus/GDM) 

3. Etiologi 

Beberapa ahli menyebutkan bahwa penyebab dari Diabetes Mellitus 

antara lain: 

a. Tipe I : (IDDM) 

Diabetes tipe ini diperkirakan timbul akibat destruksi autonium sel-sel 

beta pula langerhaus yang dicetuskan oleh lingkungan (Crowin, 2009) 

b. Diabetes Mellitus Tipe II  

Mekanisme yang tepat menyebutkan resistensi insulin dan gangguan 

sekresi insulin pada diabetes mellitus tipe II masih belum dketahui. 

Faktor genetik diperkirakan memegang peranan dalam proses 

terjadinya resistensi insulin dan juga terdapat beberapa faktor resiko 

tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes mellitus 

tipe II yaitu: 

1) Usia (resistensi insulin cenderung meningkat pada usia diatas 65 

tahun) 

2) Obesitas 

3) Riwayat keluarga 

4) Kelompok etnik tertentu 
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c. Diabetes Mellitus Tipe Gestasional (GDM) 

Penyebab Diabetes Gestasional dikaitkan dengan peningkatan 

kebutuhan energi kadar estrogen pertumbuhan yang terus menerus 

tinggi selama kehamilan. Hormon estrogen dan hormon pertumbuhan 

merangsang pengeluaran insulin dan dapat menyebabkan gambaran 

sekresi berlebihan pengeluaran insulin seperti Diabetes tipe II yang 

akhirnya menyebabkan penurunan responsivitas sel. Hormon 

pertumbuhan memiliki beberapa efek anti insulin, misalnya 

erangsangan glikogenolisis (penguraian glikogen) dan penguraian 

jaringan lunak. Semua faktor ini mungkin berperan menimbulkan 

hiperglikemia pada Diabetes Gestasional. Wanita yang mengidap 

Diabetes Gestasional sudah memiliki gangguan sub klinis 

pengontrolan glukos bahkan sebelum diabetesnya muncul. (Corwin, 

20010) 

d. Faktor genetik 

Penderita tidak mewarisi diabetes tipe I sendiri tetapi mewarisi 

predisposisi ke arah terjadinya diabetes tipe I yaitu dengan 

dibentuknya tipe antigen HLA (Human Leucolyte Antoge) tertentu 

pada individu tertentu. 

e. Faktor imunologi 

Pada diabetes tipe I terdapat suatu respon autoimun sehingga antibodi 

terarah pada sel-sel pulau lengerhans yang dianggapnya jaringan 

tersebut seolah-olah sebagai jaringan abnormal. 
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f. Faktor lingkungan 

Penyelidikan dilakukan terhadap kemungkinan faktor-faktor eksternal 

yang dapat memicu destruksi sel beta, contoh hasil penyelidikan yang 

menyatakan bahwa virus atau toksin tertentu dapat memicu proses 

autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. 

g. Faktor non genetik 

1) Infeksi 

Virus dianggap sebagai “trigger” pada mereka yang sudah 

mempunyai predisposisi genetik terhadap diabetes mellitus. 

2) Nutrisi 

a) Obesitas dianggap menyebabkan resistensi terhdap insulin. 

b) Malnutrisi protein. 

c) Alkohol, dianggap menambah resiko terjadinya pankreatitis. 

3) Stress 

Stress berupa pembedahan, infark miokard, luka bakar dan emosi 

biasanya menyebabkan hiperglikemia sementara. 

4) Hormonal 

Sindrom cushing karena konsentrasi hidrokortison dalam darah 

tinggi, akromegali karena jumlah somatrotopin meninggi, 

feokromositoma karena konsentrasi glukagon dalam darah tinggi, 

feokromositoma karena kadar katekolamin meningkat. 
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4. Manifestasi Klinis 

a. Poliuria dan polidipsi yang disebabkan oleh osmolalitas serum yang 

tinggi akibat kadar glukosa serum yang tinggi. 

b. Anoreksia (sering terjadi) atau polifagia (kadang-kadang terjadi). 

c. Penurunan berat badan (biasanya sebesar 10% hingga 30%; 

penyandang diabetes tipe 1 secara khas tidak memiliki lemak pada 

tubuhnya saat diagnosis ditegakkan) karena tidak terdapat 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang normal sebagai 

akibat fungsi insulin yang rusak atau tidak ada. 

d. Sakit kepala, rasa cepat lelah, mengantuk, tenaga yang berkurang, dan 

gangguan pada kinerja sekolah serta pekerjaan; semua ini disebabkan 

oleh kadar glukosa intrasel yang rendah. 

e. Kram otot, iritabilitas, dan emosi yang labil akibat ketidakseimbangan 

elektrolit. 

f. Gangguan penglihatan, seperti penglihatan kabur, akibat 

pembengkakan yang disebabkan glukosa. 

g. Patirasa (baal) dan kesemutan akibat kerusakan jaringan saraf. 

h. Gangguan rasa nyaman dan nyeri pada abdomen akibat neuropati 

otonom yang menimbulkan gastroparesis dan konstipasi. 

i. Mual, diare, atau konstipasi akibat dehidrasi dan ketidakseimbangan 

elektrolit ataupun neuropati otonom. 

j. Infeksi atau luka pada kulit yang lambat sembuhnya; rasa gatal pada 

kulit. 
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k. Infeksi kandida yang rekuren pada vagina atau anus. (Mengenal 

diabetes melitus, 2012) 

5. Komplikasi 

Menurut (Retno Novitasari, 2012) komplikasi-komplikasi dari diabetes 

mellitus dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu : 

a. Komplikasi Metabolik Akut 

1) Ketoasidosis Diabetik (DKA) 

Merupakan suatu komplikasi metabolik akut yang terutama terjadi 

pada diabetes tipe I dan ditandai dengan adanya hiperglikemia (> 

300mg/dl). Asidosis metabolik akibat dari penimbunan asam 

keton, serta diuresis asmotik. Ketosis terjadi akibat sangat 

meningkatnya pelepasan asam lemak bebas dari adiposit yang 

menyebabkan bergesernya sisutesisi badan koton dalam hati. DKA 

dapat dicetuskan oleh hal-hal yang dapat menyebabkan 

meningkatnya defisit insulin, seperti infeksi akut atau stress 

fisiologis (misalnya operasi). 

2) Hiperglikemia Hiperosmolar Non Ketotik (HHNK) 

Merupakan suatu koplikasi metabolik akut yang terutama terjadi 

pada diabetes tipe II dan ditandai dengan hiperglikemia berat 

(>600mg/dl) yang menyebabkan hiperosmolaritas berat, diuresis 

osmotic, dan dehidrasi. HHNK menyerupai DKA namun dengan 

hiperglikemia, penurunan volume, dan penurunan air bebas yang 

lebh berat serta tidak terdapat ketosis. 
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3) Hipoglikemia 

Hipoglikemia (syok atau reaksi insulin) merupakan suatu 

komplikasi terapi insulin yangs ering terjadi. Hipoglikemia 

menjadi simtomatik tidak cukup terjadi glukosa untuk emenuhi 

kebutuhan energi pada system syaraf pusat (umunya <50mg/dl). 

Gejala yang timbul berupa gemetar, berkeringat, takikardi, dan 

kecemasan akibat pelepasan epinefrin sebagai usaha untuk 

meningkatkan kadar glukosa. Faktor pencetus yang paling sering 

adalah pemberian insulin atau obat hipoglikemik oral yang 

berlebihan. 

b. Komplikasi Vaskuler Jangka Panjang 

1) Mikro Vaskuler terdiri dari : 

a) Retinopati 

Merupakan penyebab utama kebutaan dan disebabkan oleh 

Mikro angiopati yang mendasarinya. Manifestasi awal adalah 

adanya mikroaneurisma arteriol retina yang selanjutnya terjadi 

perdarahan, neurovaskularisasi, dan jaringan parut retina yang 

menyebabkan timbulnya kebutaan. 

b) Glamerulosklerosi 

Merupakan penyebab utama penyakit ginjal stadium akhir 

(ESRD) yang merupakan 33% dari kasus baru. Perkembangan 

nefropati diabetic berlangsung dalam tahapan stadium : 

perubahan struktur dan fungsi awal berupa hipertrofi ginjal, 
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penebalan membran basal kaoiler glomerulus, dan peningkatan 

laju filtrasi glomerulus (GFR) : mikroalbuminuria, dan 

hipertensi, nefropati dengan proteinuria dan penurunan cepat 

GFR dan ESRD. 

c) Nefropati 

Hal ini dapat melibatkan syaraf perifer, syaraf kranial atau 

system syaraf otonom dan merupakan suatu komplikasi jangka 

panjang yang lazim terjadi pada diabetes mellitus tipe I dan II. 

Nefropati perifer terutama mempengaruhi persepsi sensori. 

2) Makro Vaskuler 

Penyakit makrovaskuler mengacu pada arterosklerosis dengan 

brkembangnya penyakit arteri koronaria, stroke, penyakit 

pembuluh darah perifer. 

3) Neuropati 

Merupakan suatu penyebab penting ulserasi yang sulit untuk 

dikontrol pada kaki penderita diabetes. Gangguan atau hilangnya 

sensasi menyebabkan rasa nyeri dengan kerusakan kulit akibat 

trauma dan penekanan dari sepatu yang suplai darah juga berperan 

dalam perkembangannya lesi, dan lazim terjadi infeksi. 
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6. Anatomi Fisiologi  

a. Anatomi 

 

Gambar 2.1 anatomi pankreas 

 

 

Gambar 2.2 Bagian pankreas 

www.google images.com/anatomi-pankreas-dan-fungsinya 
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b. Fisiologi 

Pankreas adalah kelenjar majemuk bertanda dan strukturnya sangat 

mrip dengan kelenjar ludah, panjang kira-kira 15 cm dan berat 60-100 

gram. Letak pada daerah umbilical, dimana kepalanya dalam lekukan 

duodenum dan ekornya menyentuh kelenjar lympe, 

mengekskresikannya insulin dan glikogen ke darah.  

Kelenjar pankreas melalui pulau-pulau langerhans yang tersebar di 

dalamnya menghasilkan hormon insulin dan glucagon. Kedua horon 

ini mengatur kadar dan penggunaan glukosa dalam darah. Gangguan 

produksi hormon insulin mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes 

mellitus. 

 Ada kalanya seseorang sangat sensitif terhadap karbohidrat atau 

gula. Makan karbohidrat menyebabkan peningkatan produksi insulin 

sehingga yang bersangkutan akan kekurangan gula. Sebagai akibatnya 

ia akan kembali dan reaksi yang sama akan berulang. Lambat laun 

orang itu akan menjadi gemuk karena terus makan dan kadar gula 

darah naik karena memang konsumsi gula terlalu banyak dan insulin 

yang dikeluarkan akhirnya tak dapat mengimbanginya. Itu salah satu 

mekanisme terjadinya penyakit diabetes yang sangat beragam. Ada 

Juvenile diabetes yang biasanya merupakan penyakit keturunan, ada 

juga adult onset diabetes yang baru muncul sesudah usia diatas 40 

tahun. (Buku Anatomi fungsional elementer, 2013). 
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Pankreas terdiri dari 3 bagian yaitu : 

a. Kepala pankreas merupakan bagian paking besar terletak di 

sebelah kanan umbilical dalam lekukan duodenum. 

b. Badan pankreas merupakan bagian utama organ itu letaknya 

sebelah lambung dan depan vertebra lumbalis pertama. 

c. Ekor pankreas adalah bagian runcing sebelah kiri, dan yang 

sebenarnya menyentuh lympa 

Pankreas terdiri dari 2 jaringan yaitu : 

a. Acini yang menyekresi getah pencernaan ke duodenum. 

b. Pulau langerhans yang tidak mengeluarkan sekretnya keluar, 

tetapi menyekresi insulin dan glukagon langsung ke darah. 

Pulau langerhans manusia mengandung tiga jenis sel utama 

yaitu sel   alfa, sel beta dan delta yang satu sama lain dibedakan 

dengan struktur dan sifat pewarnaannya. Sel beta mengekresi 

insulin, sel alfa mengekresi glukagon, dan sel-sel delta 

mengekresi somatostatin. 

Fungsi pankreas ada 2, maka disebut organ rangka, yaitu : 

a. Fungsi eksokrin, dilaksanakan oleh sel sekretori yang 

membentuk getah pancreas dan polisakarida dijadikan sakarida 

enzim dari pancreas adalah : 

1) Amylase : menguraikan tepung menjadi maltosa atau maltosa 

dijadikan polisakarida dan polisakarida dijadikan sakarida 

kemudian dijadikan monosakarida. 
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2) Tripsin : menganalisa pepton menjadi polipeptida kemudian 

menjadi asam amino. 

3) Lipase : menguraikan lemak yang sudah diemulsi menjadi 

asam lemak dan gliserol gliserin. 

b. Fungsi endokrin atau kelenjar tertutup berfungsi membentuk 

hormon dalam pulau langerhans yaitu kelompok pulau-pulau 

kecil yang tersebar antara alveoli-alveoli pancreas terpisah dan 

tidak mempunyai saluran.  

Oleh karena itu hormon insulin yang dihasilkan pulau 

langerhans langsung diserap ke dalam kapiler darah untuk 

dibawa ke tempat yang membutuhkan hormon tersebut. Dua 

hormon penting yang dihasilkan oleh pancreas adalah insulin 

dan glukagon. 

1) Insulin 

Insulin adalah protein kecil yang berat molekulnya 5808 

untuk manusia. Insulin terdiri dari dua rantai asam amino, satu 

sama lain dihubungkan oleh ikatan disulfide. Sekresi insulin 

diatur oleh glukosa darah dan asam amino yang memegang 

peranan penting. Perangsang sekresi insulin adalah glukosa 

darah. Kadar glukosa darah adalah 80-90 mg/ml. 

Mekanisme untuk mencapai derajat pengontrolan yang tinggi 

yaitu : 
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a) Fungsi hati sebagai sistem buffer glukosa darah yaitu 

meningkatkan konsentrasinya setelah makan, sekresi 

insulin juga meningkat sebanyak 2/3 glukosa yang di 

absorbsi dari usus dan kemudian disimpan dalam hati 

dengan bentuk glikogen. 

b) Sebagai sistem umpan balik maka mempertahankan 

glukosa darah normal. 

c) Pada hypoglikemi efek langsung glukosa darah yang 

rendah terhadap hypothalamus adalah merangsang 

simpatis. Sebaliknya epinerfin yang disekresikan oleh 

kelenjar adrenalin masih menyebabkan pelepasan glukosa 

yang lebih lanjut dari hati. Juga membantu melindungi 

terhadap hypoglikemia berat. 

Adapun efek utama insulin terhadap metabolisme 

karbohidrat yaitu: 

(1) Menambah kecepatan metabolisme glukosa. 

(2) Mengurangi konsentrasi gula darah. 

(3) Menambah penyimpanan glukosa ke jaringan. 

2) Glukagon 

Glukagon adalah suatu hormon yang disekresikan oleh sel-sel 

alfa pulau langerhans mempunyai beberapa fungsi yang 

berlawanan dengan insulin. Fungsi yang terpenting adalah : 

meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. Glukagon 
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merupakan protein kecil mempunyai berat molekul 3842 dan 

terdiri dari 29 rantai asam amino. 

Dua efek glukagon metabolisme glukosa darah : 

a) Pencegahan glikogen (glikogenolisis) 

b) Peningkatan glukosa (glukogenesis) 

Pengatur sekresi glukosa darah perubahan konsentrasi 

glukosa darah mempunyai efek yang jelas berlawanan 

pada sekresi glukagon dibandingkan pada sekresi insulin, 

yaitu penurunan glukosa darah dapat menghasilkan 

sekresi glukagon, bila glukagon darah turun 70 mg/100 ml 

darah pancreas mengekresi glukosa dalam jumlah yang 

sangat banyak yang cepat memobilisasi glukosa dari hati. 

Jadi glukagon membantu melindungi terhadap 

hypoglikemia. 

7. Patofisiologi 

Sebagian besar patolog diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan 

satu dari tiga efek utama kekurangan insulin sebagai berikut : (1) 

pengurangan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh, dengan akibat 

peningkatan konsentrasi glukosa darah setinggi 300 sampai 

1200mg/hari/100ml. (2) peningkatan mobilisasi lemak dari daerah-daerah 

penyimpanan lemak, menyebabkan kelainan metabolisme lemak maupun 

pengendapan lipid pada dinding vaskuler yang mengakibatkan 

aterosklerosis. (3) pengurangan protein dalam jaringan tubuh. 
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Akan tetapi selain itu terjadi beberapa masalah patofisiologi pada 

diabetes mellitus yang tidak mudah tampak yaitu kehilangan ke dalam 

urine penderita diabetes mellitus. Bila jumlah glukosa yang masuk 

tubulus ginjal dan filtrasi glomerulus meningkat kira-kira diatas 225 

mg/menit glukosa dalam jumlah bermakna mulai dibuang ke dalam urine. 

Jika jumlah filtrasi glomerulus yang terbentuk tiap menit tetap, maka 

luapan glukosa terjadi bila kadar glukosa meningkat melebihi 180 mg%. 

Asidosis pada diabetes, pergeseran dari metabolisme karbohidrat 

ke metabolisme telah dibicarakan. Bila tubuh menggantungkan hampir 

semua energinya pada lemak, kadar asam aseto-asetat dan asam 

bihidroksibutirat dalam cairan tubuh dapat meningkat dari 1 Meq/Liter 

sampai setinggi 10 Meq/Liter (Buku Ajar patofisiologi, 2011). 

8. Pemeriksaan diagnostik 

a. Gula darah menigkat >200mg/dl. 

b. Aseton plasma : positif secara mencolok. 

c. Osmolaritas serum  meningkat tapi <330m osm/lt. 

d. Gas darah arteri PH rendah dan penurunan HCO3 (asidosis 

metabolik). 

e. Alkalosis respirtorik 

f. Trombosit darah : mungkin meningkat (dehidrasi), leukositosis, 

hemokonsentrasi, menunjukkan respon terhadap stress/infeksi. 

g. Ureum/kreatinin : mungkin meningkat/normal, lochidrasi/penurunan 

fungsi ginjal. 
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h. Amilase darah : mungkin meningkat>pankreatitis akut. 

i. Insulin darah : mngkin menurun sampai tidak ada (pada tipe I), 

normal sampai meningkat pada tipe II yang mengndikasikan 

insufisiensi insulin. 

j. Pemeriksaan fungsi tiroid : peningkatan aktifitas hormon tiroid dapat 

meningkatkan glikosa darah dan kebutuhan akan insulin. 

k. Urine : gula dan aseton positif, BJ dan osmolaritas mungkin. 

l. Kultur dan sensitivitas :  kemungkinan adanya infeksi pada saluran 

kemih, infeksi pada luka. 

9. Penatalaksanaan 

Tujuan utama penatalaksanaan klien dengan Diabetes Mellitus 

adalah untuk mengatur glukosa darah dan mencegah timbulnya 

komplikasi akut dan kronik. Jika klien berhasil mengatasi diabetes yang 

dideritanya, ia akan terhindar dari hyperglikemia atau hypoglikemia. 

Penatalaksanaan diabetes mellitus tergantung pada keteptan interaksi dari 

tiga faktor aktifitas fisik, diet dan intervensi farmakologi dengan preparat 

hyperglikemi oral dan insulin. Penyuluhan kesehatan awal dan 

berkelanjutan penting dalam membantu klien mengatasi kondisi ini. 

a. Lakukan olahraga ecara rutin dan pertahankan BB yang ideal. 

b. Kurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan 

karbohidrat. 
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c. Jangan mengurangi jadwal makanan atau menunda waktu makan 

karena hal ini akan menyebabkan fluktuasi (ketidakstabilan) kadar 

glukosa darah. 

d. Ajarkan mencegah infeksi : kebersihan kaki, hindari perlukaan, 

perawatan kaki. 

e. Perbanyak makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayuran 

dan sereal. 

f. Hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan yang mengandung 

banyak kolesterol LDL, antara lain daging merah, produksi susu, 

kuning telur, mentega. 

g. Hindari minuman yang beralkohol dan kurangi konsumsi garam 

(Retno Novitasari, 2012).  
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10.  Pathway 

Gambar 2.3 Pathway 

 

 

(Sumber : Amin & Bahar dalam Harisson, 2014; NANDA 2012-2014, modifikasi) 

C. Konsep asuhan keperawatan 

Pathway  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

                           Penyebab,              / menyebabkan 

Ketidakseimbangan 
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imunologik 

Gula darah tidak 
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meningkat 

Dieresis osmotis 

Glukosuria 

poliuri 

Dehidrasi 

Kehilangan 
elektrolit dalam 

sel 

Merangsang 
hipotalamus 

Resiko syok 

Pusat lapar & haus 

Polidipsi, polipagia 

Aliran darah lambat 

Ketidakefektifan 
perfusi jaringan 

perfusi 

Kekebalan tubuh 

menurun 

Iskemik jaringan 

Sel kekurangan 
bahan untuk 
metabolisme 

Kehilangan kalori 

Metabolisme 

protein menurun 

Ketidakefektifan 
manajemen kesehatan 

Kerusakan pada 

antibodi 

Resiko infeksi Neuropati sensori 
perifer 

Ketidakmampuan 
keluarga merawat 

Resiko ketegangan peran 

pemberi asuhan 

Kelelahan/ keletihan 

Ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan 

Pembatasaan diit 

Ketidakpatuhan 
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1. Pengkajian 

Pemberian asuhan keperawatan merupakan proses terapeutik yang 

melibatkan hubungan kerjasama antara perawat dengan klien dan 

keluarga, untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dalam 

melakukan proses terapeutik maka perawat melakukan metode ilmiah 

yaitu proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan tindakan yang 

berurutan yang dilakukan secara sistematis dengan latar belakang 

pengetahuan komperhensif untuk mengkaji status kesehatan klien, 

mengidentifikasi masalah dan diagnosa, merencanakan intervensi 

mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi rencana sehubungan 

dengan proses keperawatan pada klien dengan gangguan sistem endokrin. 

Pengkajian pada klien dengan gangguan sistem endokrin Diabetes 

Mellitus dilakukan mulai dari pengumpulan data yang meliputi : biodata, 

riwayat kesehatan, keluhan utama, sifat keluhan, riwayat kesehatan masa 

lalu, pemeriksaan fisik, pola kegiatan sehari-hari. 

Hal yang perlu dikaji pada klien dengan Diabetes Mellitus : 

a. Aktivitas dan Istirahat 

Kelemeahan, susah berjalan/bergerak, kram otot, gangguan istirahat 

dan tidur, takikardi/takipnea pada waktu melakukan aktfitas dan 

koma. 

 

 

b. Sirkulasi 
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Riwayat hipertensi, penyakit jantung seperti IMA, nyeri, kesemutan 

pada ekstremitas bawah, luka yang sukar sembuh, kulit kering, merah 

dan bola mata cekung. 

c. Eliminasi 

Poliuri, nokturi, rasa terbakar, diare, perut kembung dan pucat 

d. Nutrisi 

Nausea, vomitus, berat badan menurun, turgor kulit jelek, 

mual/muntah. 

e. Neurosensori 

Sakit kepala, menyatakan seperti mau muntah, kesemutan, lemah 

otot, disorientasi, letargi, koma dan bingung. 

f. Nyeri 

Pembengkakan perut, meringis. 

g. Respirasi 

Takipnea, kussmaul, ronkhi, wheezing dan sesak nafas. 

h. Keamanan 

Kulit rusak, lesi/ulkus, menurunnya kekuatan umum. 

i. Seksualitas 

Adanya peradangan pada daerah vagina, serta orgasme menurun dan 

terjadi impoten pria. 

 

 

2. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul 
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a. Ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan persepsi 

hambatan 

b. Resiko ketegangan pemberi asuhan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

Fokus Intervensi 

1) Ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan 

persepsi hambatan 

NIC : 

a) Keluarga mampu mengenal masalah 

(1) Kaji pengetahuan tentang pencegahan primer dan ajarkan 

pentingnya pencegahan sekunder. 

(2) Berikan materi pendidikan sesuai dengan tingkat pengetahuan 

klien atau keluarga. 

(3) Diskusikan denga anggota keluarga tentang penyakit. 

b) Keluarga mampu mengambil keputusan mengenai masalah klien. 

(1) Berikan informasi yang diminta klien 

(2) Dukung keluarga dalam membuat keputusan 

(3) Buat harapan untuk mengambil keputusan 

c) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit diabetes 

mellitus 

(1) Dukung pemberian perawatan 

(2) Gunakan demonstrasi/ulang demonstrasi partisipatif peserta 

didik, dan manipulasi bahan ketika 
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d) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk mencegah 

penyakit. 

(1) Tentukan status pendidikan 

(2)Demonstrasikan cara membuat obat tradisional untuk 

menurunkan gula darah dari pemanfaatan buah mengkudu. 

(3) Identifikasi faktor resiko. 

(4) Rencanakan kegiatan untuk pengurangan resiko 

(5) Tentukan status ekonomi dan sumber daya keuangan. 

e) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat 

untuk klien mendapat pengobatan 

(1)Tentukan apakah klien mempunyai pengetahuan yang 

memadai tentang kondisi kesehatan. 

(2) Lakukan rujukan 

(3) Lakukan konsultasi 

2) Resiko ketegangan pemberi asuhan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat aggota keluarga yang sakit 

NIC 

a) Keluarga mampu mengenal masalah 

(1) Kaji tingkat pengetahuan klien mengenai diet yang disarankan 

(2) Bantu klien untuk memilih makanan kesukaan yang sesuai 

dengan diet yang disarankan 

(3) Ajarkan klien nama-nama makanan yang sesuai dengan diet 

yang disarankan 
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b) Mampu mengambil keputusan mengenai pengobatan klien 

(1) Berikan informasi sesuai permintaan klien 

c) Keluarga mampu merawat anggota yang menderita diabetes 

(1) Ajarkan pemberi perawatan menentukan strategi untuk 

mempertahankan kesehatan fisik dan mental 

(2) Menerima ekspresi negatif dari caregiver 

(3) Menelusuri lebih lanjut kelebihan dan kekurangan caregiver 

(4) Menggali kesulitan dari peran pemberi perawatan 

(5) Mendukung upaya bertanggung jawab caregiver, sesuai 

dengan kebutuhan 

d) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan dngan klien 

menderita diabetes mellitus 

(1) Berikan pengetahuan yang dibutuhkan bagi keluarga untuk 

membantu membuat keputusan terkait klien 

e) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat 

untuk klien mendapatkan pengobatan 

(1) Bantu dengan aktivitas fisik secara teratur (senam diabtetik) 

2. Implementasi 

Mengkaji tingkat pengetahuan klien, mengkaji pola makan klien, 

mengajarkan pengetahuan tentang pentingnya perawatan diabetes mellitus 

dirumah, memotivasi keluarga untuk selalu mendukung klien, memberikan 

reinforsement positif pada keluarga atas kemampuannya mengambl 

keputusan, memberikan support pada keluarga agar dapat merawat angota 
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keluarga yang sakit, menganjurkan kepada keluarga agar mengunakan 

fasilitas pelayanan kesehatan ssuai dengan kebutuhannya. 

3. Evaluasi 

S : Bp.W mengatakan mengerti tentang apa yang sudah diajarkan oleh penulis 

O : Bp.W dapat menjawab pertanyaan yang penulis ajukan setelah pendidikan 

kesehatan diberikan 

A : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

P : - Motivasi keluarga Bp.W untuk mengidentifikasi faktor resiko. 

- Motivasi kepada klien dan keluarga untuk rutin melakukan pemeriksaan 

ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
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