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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Penelitian 

       4. 1.1  Persiapan penelitian  

Persiapan penelitian yang dilakukan agar penelitian ini berjalan lancar dan 

terarah. Maka peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 

perizinan dan daftar pertanyaan serta pedoman observasi yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

a. Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi meliputi segala urusan perizinan yang diajukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian. 

Permohonan izin tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Peneliti meminta surat pengantar dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang ditujukan 

kepada Klinik Rose Prasetya Wound Care  Semarang agar peneliti 

bisa melakukan penelitian di Klinik Rose Prasetya Wound Care 

Semarang. 

2) Setelah mendapatkan izin dari pihak klinik Rose Prasetya Wound 

Care, peneliti baru bisa melaksanakan penelitian. 

b. Persiapan wawancara  dan observasi 

Persiapan wawancara dan observasi yang perlu disiapkan adalah daftar 

pertanyaan dan panduan observasi anggota keluarga. Daftar pertanyaan 

dan panduan observasi digunakan supaya penelitian ini terstruktur dan 
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mendalam meliputi aspek definisi diabetes melitus, peran dan fungsi 

keluarga serta mekanisme koping adaptif dan maladaptif keluarga 

diabetesi. Pertanyaan dalam wawancara ini berjumlah 43 item 

pertanyaan. 

4.2.2 Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara 

mendalam dan observasi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kota 

Madya Semarang dengan keseluruhan anggota keluarga diabetesi yang 

tinggal serumah dan terdiri dari 4 orang, peneliti menanyakan 43 pertanyaan 

terhadap setiap anggota keluarga dengan waktu kurang lebih 50 menit untuk 

masing-masing anggota keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dilaksanakan dalam periode  10 April 2017 hingga 23 Juni 2017. Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan cara menemui anggota keluarga 

secara langsung di rumah anggota keluarga pada saat anggota keluarga 

dirumah dengan melakukan kontrak waktu terdahulu untuk diwawancarai.  

Pada saat pengambilan data peneliti dibantu oleh satu orang perawat 

yang merawat orang tua anggota keluarga untuk menunjukkan alamat rumah 

anggota keluarga. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti terlebih dahulu 

memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan dan tujuan 

wawancara yang akan dilakukan. Setelah anggota keluarga menyatakan 

kesediaan untuk diwawancara, kemudian peneliti memberikan anggota 

keluargainformed consent  untuk ditanda tangani bahwa anggota keluarga 

bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan 
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peneliti. Baik selama bertatap muka maupun selama wawancara 

berlangsung peneliti sambil melakukan observasi sampai peneliti pulang dari 

rumah anggota keluarga. 

4.3 Hasil  

4.3.1 Profil pasien penderita Diabetes Melitus tipe 2 

Nama   : Ny S 

Usia   : 74 Tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Kampung Karangrejo. Semarang 

Agama  : Islam 

Status kawin  :Janda 

Pekerjaan  : Penjual sayur 

 Penyakit penyerta         : Hipertensi  

 Pengobatan               : Diabetesi mengkonsumsi obat herbal yang diketahui 

oleh keluarga dapat mengobati penyakit diabetes yang disertai dengan luka 

pada kaki kiri. Luka di kaki diabetesi mengering dan sembuh namun 

selanjutnya diabetesi sudah tidak mengkonsumsi obat herbal tersebut 

dikarenakan lambungnya tidak kuat. Selanjutnya diabetesi di bawa ke RS 

Roemani karena kondisi jari kakinya memburuk, kemudian dirujuk ke RS 

Kariadi Semarang.  

         Diabetesi melakukan amputasi pada ibu jari kaki kiri di RS Kariadi 

Semarang. Kondisi diabetesi semakin memburuk setelah dilakukannya 

amputasi pada ibu jari kiri pasien, sehinggadokter menganjurkan untuk 
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dilakukan amputasi lagi. Namun dari anggota keluarga diabetesi menolak 

dan membawa pulang paksa diabetesi dari RS. Mengingat penyakit diabetes 

yang membutuhkanperawatan secara sungguh-sungguh oleh tenaga 

profesional dibidangnya, maka keluarga menghubungi perawat luka di Rose 

Prasetya Wound Care untuk melakukan pengobatan dan perawatan di 

rumah diabetesi.Gangren kaki diabetik  menyebabkan hambatan mobilitas 

bagi diabetesi, komplikasi akibat DM seperti di pada gambar berikut 

tergolong luas, meluasnya ulkus kaki diabetik ini terjadi setelah dilakukannya 

amputasi pada jari kaki. Luka merah kehitaman menunjukkan bahwa 

perlunya penanganan yang serius, Debridement adalah salah satu tindakan 

yang dilakukan untuk membuang jaringan yang mati. 

 

Gambar 4.2.2 Ulkus gangren pada kaki kiri Ny S 

Sumber         : Dok. Pribadianggota keluarga 
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4.3.2 Profil anggota keluarga diabetesi melitus  

  4.3.2.1  Gambaran umum anggota keluarga 

Dalam penelitian ini terdapat 4 anggota keluarga, yang merupakan 

anggota keluarga yang merawat diabetesi. Semua anggota keluarga 

merupakan tinggal serumah dengan diabetesi. Karakteristik anggota 

keluarga dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.2.2.1. 

Tabel 4.2.2.1 Karakteristik anggota keluarga 

 P1 P2 P3 P4 

Inisial Ny.Y Ny.F Tn.R Tn.S 

Jenis 
Kelamin 

P P L L 

Usia 40 tahun 43 Tahun 43 tahun 43 tahun 

Pendidikan  
Terakhir 

SLTA SLTA SLTA SLTA 

Pekerjaan Kasir di 
pabrik 

Wiraswasta Karyawan 
Tabloit 

Karyawan 
pabrik 

Suku Jawa Jawa Jawa Jawa 

Penghasila
n 

≥ 
Rp2.000.00
0,00 

≥  
Rp2.000.00
0,00 

≥  
Rp2.000.00
0,00 

≥ 
Rp2.000.000,
00 

Hubungan 
Dengandia
betesi 

Anakkandu
ng 
Diabetesi 

Menantudia
betesi 

Anak 
kandung 
Diabetesi 

Menantudiab
etesi 

 

Keterangan Tabel : 

P1-P4 : Anggota keluarga 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) 

P : Perempuan 

L : Laki-laki 
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Genogram 4.2.2.1.1 

 

     

 

 

  

  

 

Keterangan Genogram : 

Laki-laki         : 

Perempuan    :  

Meninggal      : 

Menikah      : 

Tinggal serumah       : 

Cucu laki-laki diabetesi            :  

Cucu perempuan diabetesi     :    

Berdasarkan genogram diatas dapat dijelaskan bahwa Diabetesi (Ny. S) 

merupakan seorang janda dan mempunyai 4 orang anak. Anak pertama 

Diabetesi adalah laki-laki sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak 

perempuan, anak ke 2 diabetesi adalah Ny. S sudah menikah dan 

mempunyai 3 orang anak, anak ke 3 diabetesi merupakan Ny. F sudah 

Ny s 

P1 P3 P4  P2 
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menikah dan mempunyai 1 orang anak perempuan dan anak diabetesi yang 

ke 4 adalah Ny. Y sudah menikah dan mempuyai 1 orang anak perempuan. 

Anak pertama Ny. S yaitu Tn. beserta isteri dan kedua orang anaknya serta 

anak ke empat Ny.s beserta suami dan anaknya merupakan tinggal serumah 

dengan Ny. S. 

4.3.3  Mekanisme koping adaptif keluarga sebagai caregiver 

Koping adaptif pada keluarga sangat diperlukan ketika dihadapkan 

dengan berbagai bentuk persoalan karena koping adaptif diyakini adalah 

cara serta respon yang baik untuk mengatasi masalah. Dalam konteks ini 

peneliti memberikan pertanyaan terhadap semua anggota keluarga yaitu hal 

hal yang terkait perilaku dan tindakan yang dilakukan anggota keluarga 

dalam menanggapai dan mengatasi permasalahan. Setiap anggota keluarga 

menjawab  sebagai berikut:  

Anggota keluarga 1 

“kalau masalah rumah tangga kita sendiri kalau keluarga besarkan kita ngomong bareng..”P1 
(610-611) 
“Ya….kadang kumpul kadang ya  juga telpon telponan ini.. heee…”P1 (613) “Ya musyawarah 
aja…”P1 (625) 
 

 Berdasarkan dari kutipan hasil wawancara di atas disimpulkan  bahwa 

dalam menyelesaikan permasalahan apabila tekait rumah tangga maka 

diselesaikan secara sendiri namun ketika persoalan keluarga besar maka 

dilakukan secara bersama-sama. Bentuk pemecahan masalah dilakukan 

dengan berdiskusi musyawarah mufakat. 

“Ya pengennya ibu cepat sembuh…aa…cepat sembuh kembali seperti semula  bisa aktifitas 

sendiri nanti..P1 (485-459). 
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 Anggota keluarga 1 mempunyai harapan dan keinginan terhadap 

kesehatan dan kesembuhan diabetesi, sehingga diabetesi diharapkan dapat 

melakukan aktivitasnya secara mandiri seperti sedia kala. 

“Pokoknya..ya seperti ini memang udah jalan Tuhan emang seperti ini jalani aja….”P1 (310). 
 

 Anggota keluarga 1 mengatakan bahwa Tuhan merupakan penentu 

takdir dan kondisi sakit merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa dilawan 

sehingga membuat anggota keluarga iklas untuk menjalani masalah yang 

ada. 

“Masalah ….sebenarnya secara jujur ya mas..gimana-gimana saya yang harus ambil 
keputusan saya yang tanggung jawab..” P1 (637-638) 
 

 Ketika adanya permasalahan didalam keluarga terutama ketika 

anggota keluarganya mengalami gangguan kesehatan anggota keluarga 1 

lah yang cenderung mengambil keputusan, hal ini karena perasaan 

tanggung jawab anggota keluarga terhadap kesehatan dan keselamatan 

diabetesi.  

“Ya komunikasi tetap,tiap hari  tetap komunikasi tapi ya sebatas itu itu aja maksudnya  jaga ini 
ini..paling berangkat kerja bilang ini belum dikasi ini ini… gitu tok..jarang komunikasi yang 
lebih lah…”P1 (578-580) 
“Seringnya via telpon mas saat ini Karena  apa sih jarang ketemu kan ..jarang ketemunya 
Karena akunya paling kerja  nanti pas pulang mereka pulang….seringnya via telpon….”P1 
(589-590) 
“Ya….kadang kumpul kadang ya  juga telpon telponan ini.. heee…”P1 (613). 
 

 Dalam menyelesaikan persoalan terkait perwatan dan pemeliharaan 

terhadap diabetesi anggota keluarga 1 sering melibatkan anggota 

keluarganya yang lain yaitu dengan meminta bantuan untuk bergantian 

menjaga diabetesi ( merawat dan mengurusi kebutuhan diabetesi). Hal ini 

dilakukan oleh anggota keluarga 1 ketika anggota keluarga 1 bekerja.  Cara 
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meminta bantuan  yang dilakukan oleh anggota keluarga 1adalah dengan 

berkomunikasi melalui telepon. 

“Semuanya lah bantu ibu..ekonomi…juga…suami juga bantu….”P1 (376) 
“Ya…kalau untuk sementara ini ya… gimna ya mas..he…ya ada sih bantuan dari saudara-
saudara..”P1 (379-380) “Saudara-saudara juga ada..tapi ya tetap peran besar tetap dari saya 
he…”P1 (382) 
“Ya…semua sih mas..biaya untuk mengobat ke…untuk semuanyalah pokoknya,,hee..”P1 
(392) 
“aa…haa  ya tadi…untuk ekonomi dulu bisa beliin anak apa apa  sekarang ditunda…”P1 
(511) 

 
Dari kutipatan wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam memberikan 

dukungan sosial berupa ekonomi semua anggota keluarga turut membantu 

namun anggota keluarga 1 merasa perannyalah yang lebih besar 

dibandingkan anggota keluarga lainnya, selanjutnya anggota keluarga 

mengatakan dukungan ekonomi tersebut digunakan untuk biaya pengobatan 

diabetesi, anggota keluarga 1 juga mengatakan bahwa dengan adanya 

anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan maka keperluan 

lainnya ditunda, seperti membelikan anak nya sesuatu.  

“pikiran pokoknya tu masih..ada anak cucu pokoknya tu masih sayang masih nunggu pengen 
jenguki neneknya terus,pengen…pengen cepat sembuh nanti kita nengok saudara-
saudaranya kan …..”P1 (453-455) 
“Bu ayok makan nanti biar cepat sembuh  nanti kita bisa pergi kemana  gitu,trus nanti mau 
makan mau Minum vitamin,,uh..gak mau…ya gimana kalau gak minum obat nanti gak 
sembuh….P1 (519-521). 
 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas disimpulkan bahwa mekanisme 

koping adaptif anggota keluarga 1 di tunjukkan dalam bentuk pemberian 

dukungan berupa semangat terhadap diabetesi. Lebih lanjut anggota 

keluarga 1 menjelaskan bentuk pemberian semangat yang dilakukannya 

adalah menyemangati diabetesi agar mau makan dan minum vitamin. Hal ini 

di harapkan agar mempercepat proses penyembuhan diabetesi. Bentuk 
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koping adaptif yang ditunjukkan oleh anggota keluarga 1  adalah dengan 

memberikan dorongan dan menguatkan diabetesi supaya tidak merasa di 

jauhi oleh keluarganya. Hal inbi dibuktikan dengan anggota keluarga 1 

memberikan penguatan bahwa anak dan cucu-cucunya serta anggota 

keluarga yang lainnya mengiginkan bertemu dengan diabetesi.Bentuk 

dukungan lainnya yang diberikan Anggota keluarga 1 adalah dengan 

memberikan harapan kepada diabetesi yaitu apabila diabetesi sembuh maka 

akan di ajal berkunjung  ke tempat sanak saudara diabetesi 

Anggota keluarga 2 

“uda kalau kita serahin sama allah bisa sembuh” P2 (449) 
 

 Anggota keluarga 2 mengatakan bahwa ketika ada permasalahan 

dalam hal ini masalah kesehhatan apabila diserahkan kepada Tuhan diyakini 

bisa sembuh 

“iya....ya itu paling bahas ibu gimana selanjutnya” P2 (720) “kapan bisa ketemu trus cari 
waktu...yang ini aja gak bisa ngurus semua kok mas...ya kayak gini misalnya nanti siang ada  
kerjaan lain saya ada tugas gak bisa ditinggalkan “..P2 (728-731) 
 “gak harus siapa yang paling tua...kita ambil yang terbaik kita barengkan ini ini resiko ne 
gimana,....”P2 (767-769) 
“haa...suara terbanyak itu,ya suara terbanyak itu yang diambil..” P2 (777-778) “ya caranya  
berdiskusi...itu”..P2 (782) “diskusinya juga lama...nek ini penyakit ne seperti ini kalau amputasi 
resikonya seperti ini piye..trus akhirnya disepakati gak usah.keputusan yang berat mas..”P2 
(853-856) 
 

 Sama halnya dengan anggota keluarga 1, anggota keluarga 2 juga 

mengatakan dalam menyelesaikan persoalan salah satu yang dilakukan 

adalah berdiskusi anggota keluarga 2 juga mengatakan dalam memutuskan 

sesuatu terkait diabetesi maka dilakukan secara bersama-sama tanpa 

memandang siapa yang tua lebih lanjut anggota keluarga 2 mengatakan 

diskusi dilakukan untuk membicarakan terkait resiko apabila kaki diabetesi 
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diamputasi dalam mengambil keputusan seperti itu anggota keluarga 1 

mengatakan sangat berat sampai akhirnya disepakati bahwa diabetesi 

disepakati untuk tidak diamputasi. 

“komunikasinya  ndak ndak ada masalah” P2 (708) 
“ya malah bisa mas..biasanya kalau saudarakan biasanya yang lama gak hubungan gitu  
dengan adanya ibu sakit malah komunikasi....”P2 (713-715) 
“sering nya sih via telpon ,via telponkan kalau gak bisa kapan bisa ketemu trus cari 
waktu...yang ini aja gak bisa ngurus semua kok mas...ya kayak gini misalnya nanti siang ada  
kerjaan lain saya ada tugas gak bisa ditinggalkan ..” P2 (727). 
 

 Anggota keluarga 2 mengatakan bahwa komunikasi antara anggota 

keluarga nya tidak ada masalah, selanjutnya anggota keluarga 2 

mengatakan dengan adanya anggota keluarga yang sakit komikasi dengan 

saudara-saudaranya menjadi lancar, komikasi dilakukan dengan melakukan 

telpon untuk memastikan agar bisa bergantian menjaga diabetesi hal ini 

karena anggota keluarga ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan 

“iya..mana yang ada mas..(dengan suara pelan)”P2 (649) “yang lebihnya banyak ya dia yang 
paling banyak ....(sambil tertawa kecil)” P2 (651) “kalau yang anu yo.. yang yang  serumah 
gini mas “P2 (654) 
“iya..nek ekonomi tetap bantu Cuma alhamdulillah rejeki Ada”  P2 (665-666). 
 

 Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa dalam membantu diabetesi 

dalam bentuk dukungan berupa ekonomi dilakukan oleh anggota keluarga 

yang mempunyai uang dan anggota keluarga yang mempunyai uang yang 

banyak dialah yang membantu secara maksimal, lebih lanjut anggota 

keluarga 2 mengatakan bantuan juga berasal dari anggota keluarga yang 

tinggal serumah  

“itu yang paling penting ..(dukungan keluarga)” (P2) 
“dukungannya ya perhatian  kayak misalnya dirangkul ayo bu sehat bu...ini lho..dilihatin 
cucunya,,atau anaknya..”(P2) “ya wes semangat...kalau ibu kan punya sudara saudara 
jauh..sembuh biar ketemu saudra-saudara disolo, kemarin mau jalan-jalan sendiri merangka 
merangka. Semangat itu yang bikin cepat sembuh..”(P2) 
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 Dukungan yang diberikan bukan hanya berupa dukungan fisik namun 

dukungan nonfisik juga diberikan seperti yang dikatakan oleh anggota 

keluarga 2 bahwa memeberikan dukungan dengan perhatian dan kasih 

sayang misalnya diabetesi dirangkul dan diberi semangat agar cepat 

sembuh supaya bisa mengunjungi saudara-saudara diabetesi yang berada 

di Solo. Anggota keluarga 2 juga mengatakan bahwa diabetesi berusaha 

untuk berjalan sendiri lebih lanjut dikatakan bahwa dukungan dengan 

pemberian semangat adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

penyembuhan diabetesi. 

“biar sehat gitu.”.P2 (495)  
“harapannya bisa sehat kembali”...P2 (875) 
“sehat kembali bisa beraktivitas seperti biasa bisa kumpul-kumpul lagi pengennya sembuh 
“P2 (877-878). 
 

 Dari kutipan wawancara di atas disimpulkan bahwa mekanisme koping 

adaptif anggota keluarga 2 yaitu menerima kondisi diabetesi. Anggota 

keluarga 2 dapat menerima situasi dan kondisi terkait salah satu anggota 

keluarganya mengalami penyakit kronis yang tidak jarang penyakit ini 

mengakibatkan pasien harus di amputasi dan tidak jarang mengakibatkan 

kematian apabila terlambat penanganannya. Perasaan dan perilaku 

penerimaan terhadap kondisi diabetesi yang di tunjukkan oleh anggota 

keluarga 2 adalah berupa adanya harapan terhadap kesehatan dan 

kesembuhan diabetesi, anggota keluarga 2 mengiginkan diabetesi bisa 

melakukan aktivitas seperti sedia kala serta bisa berkumpul bersama-sama 

anggota keluarga yang lainnya. 
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Anggota keluarga 3 

“iya pasti ada mas...apalagi ini terkait ibu kalau urusan keluarga masing masing sih gak 
diskusi sama keluarga lain nya paling sama isteri aja mas....”P3 (317-319) 
“Tapi kalau urusannya sama ibu..kan anaknya ibu banyak jadi diskusi bareng-bareng 
mas...”P3 (325-326). 
 

Anggota keluarga 3 mengatakan diskusi dilakukan dengan keluarga apabila 

ada masalah dalam keluarga besar namun ketika masalah pribadi 

didiskusikan dengan isterinya. Diskusi dilakukan dengan bersama-sama 

anak diabetesi yang lainnya. 

“Baik kok dari dulu tu komunikasi keluarga dari hati ke hati tubagus dari dulu kita deket semua 
..gak ada problem komunikasi atau sebagainya mas...”P3 (301-303). “Kadang  telponan 
saudara lain  mas....kalau masalah pribadi yo..sama isteri mas...ya kalau pusing bener ya 
nongkrong bentar di sela-sela waktu kerja sama temen temen mas...”P3 (354) “kalau aku ada 
apa paling kita minta tolong...kalau ada apa-apa  tetangga juga gitu...”P3 (364-365). 
 

Komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga 3 terhadap anggota 

keluarga yang lain berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan. 

Komunikasi yang baik tersebut telah terjalin sebelum anggota keluarganya 

sakit maupun setelah anggota keluarganya sakit. Bentuk komunikasi yang 

dilakukan oleh anggota keluarga 3 terhadap anggota keluarganya yaitu 

berupa komunikasi melalui telepon. Beda halnya ketika permasalahan 

muncul pada keluarga kecilnya, anggota keluarga 3  menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan berdiskusi dengan isterinya. Lebih lanjut 

ketika anggota keluarga 3 merasa pusing terhadap permasalahan yang 

dialaminya, anggota keluarga 3 bersosialisai dengan rekan rekan kerjanya, 

anggota keluarga 3 menyempatkan waktu untuk bersantai bersama rekan-

rekan kerjanya. Tidak hanya bersosialisasi terhadap rekan kerjanya saja 

namun anggota keluarga 3 juga meminta bantuan terhadap tetangganya 

ketika ada suatu permasalahan. 
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“Ya ..kasi semangatlah bilangin ke ibu kalau untuk biayanya jangan kuatir, ibu cepat sembuh 

ya..”P3 (297-299). 
 

Bentuk dukungan yang diberikan anggota keluarga 3 adalah pemberian 

semangat kepada diabetesi. Hal ini dimaksudkan  agar membantu proses 

kesembuhan diabetesi. Cara lain yang dilakukan oleh anggota keluarga 3 

yaitu dengantidak membiarkan diabetesi memikirkan hal-hal terkait 

pembiayaan perawatan dirinya sehingga diabetesi tidak merasa kuatir. Hal 

ini dimaksudkan agar diabetesi tidak merasa tertekan terhadap 

pembiayaannya serta tidak kuatir berlebihan. 

“...pengen orang tuanya tu sehat nggak sakit gitu..mas...”P3 (237-238) 
“Ya pengennya cepat sembuh kembali ke semula pengennya ibu  sehat “ P3 (367-370) “Yang 
pentingkan ibu sembuh gitu lho..”P3 (411-412). 
 

Anggota keluarga 3  mempunyai kepedulian serta harapan yang baik 

terhadap kesehatan dan kesembuhan diabetesi. Harapan anggota keluarga 

3 terhadap diabetesi yaitu kesembuhan diabetesi dan terbebaskan dari 

penyakitnya, sehingga kesehatan diabetesi kembali seperti sedia kala dan 

dapat melakukan aktivitasnya kembali.  

Anggota keluarga 4 

“Ya kadang berdoa mas...kan orang tua mas..”P4 (266) 
“Berdoa sama Tuhan agar kesehatan ibu pulih seperti semula, ibu semakin 
dikuatkan...semakin sabar”...P4 (465-466) 
“Ya ibadah ya tetap mas kan dirumah juga bisa”..P4 (474). 
 

 Anggota keluarga 4 mengatakan bahwa terkadang anggota keluarga 4 

berdoa, berdoa dilakukan karena diabetesi merupakan orangtua, anggota 

keluarga 4 berdoa agar kesehatan diabetesi kembali normal seperti semula 

dan diabetesi dikuatkan dan diberi kesabaran dalam menghadapi 
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penyakitnya. Dengan adanya anggota yang sakit tidak membuat ibadah 

anggota keluarga 4 berhenti karena ibadah bisa dilakukan di rumah. 

“Ya ada toe...mas...biasa nya keluarga kumpul trus sama-sama kasi pendapat apalagi 
semenjak ibu sakit pasti kalau mau perawatan saling biacara dengan saudara-saudara....”P4 
(382-387) 
“maksudnya diskusi eek...mas...tukar pikiran gitu mas gitu ajalah....”P4 (399-400) 
“Ya..kalau untuk urusan keluarga pasti melibatkan semuanya mas ya harus didiskusikan “P4 
(403-404) 
“ya masalah waktu jagain ibu apalagi awal awal dulu kan semuanya sibuk kerja mas,jadi 
berundingnya lama,kalau dulu mau antar ibu ke RS juga kan diskusi...”P4 (410-418) 
 

 Pada anggota keluarga 4 dalam menyelesainya permasalahan sama 

dengan anggota keluarga 1, 2 dan 3 dalam mengatasi permasalah 

dilakukannya diskusi dengan melibatkan semua anggota keluarga lainnya 

ketika menyangkut perawatan diabetesi namun diskusi dilakukan bersama 

isterinya ketika hanya masalah pribadi. Anggota keluarga 4 menceritakan 

diskusi yang begitu berat dan lama  yang pernah dilakukan untuk 

menentukan siapa yang hendak mengantar diabetesi untuk berobat hal ini 

dilakukan karena semua anggota keluarga sibuk akan pekerjaan mereka 

sehingga diabetesi telat untuk melakukan perawatan, hal ini juga karena 

adanya keinginan atau pendapat yang berbeda antara keluarga mengenai 

tempat perawatan yang baik bagi diabetesi. Ketika anggota keluarga 4 

banyak pikiran anggota keluarga juga pergi keluar bersama teman kerjanya. 

“ya..alasan tanggung jawablah  he....tetap apa berbaktilah kepada orang tua..(sambil 
tersenyum” P4 (600-601) 
“Ya..pastinya peran kalau sayakan jadi punggung keluarga mas..jadi bertanggung jawab 
kalau ada yang sakit atau ada masalah yang terjadi di keluarga”..P4 (252-253). 
“Ya ...ibu mertuaku ku anggap seperti orangtua kandung aja mas......ibukan orangtua e isteri 
saya juga....nama e orang tua ya wajib sebagai anak kita harus merawat harus bantuin kalau 
ada masalah...”P4 (282-285). 
“Penerimaan ya kita rawat aja mas sebaik mungkin supaya sehat lagi...harus diterima kalau 
gak diterima...siapa lagi yang ngerawat ibu..kan ibu gak bisa rawat diri sendiri.....orangtua 
mas...kan ibunya isteri saya ya sama aja kayak ibu saya ya rasa tanggung jawab mas...”P4 
(456-461). 
 



46 
 

 Dari kutipan wawancara di atas disimpulkan bahwa alasan anggota 

keluarga 4 merawat dan melakukan pemeliharaan terhadap diabetesi ialah 

karena rasa tanggung jawab dan sebagai baktinya terhadap orangtua lebih 

lanjut dikatakan bahwa sebagai punggung keluarga menjadikan anggota 

keluarga 4 bertanggung jawab ketika ada permasalahan di dalam keluarga 

misalnya anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga 4 menganggap 

diabetesi sebagai ibu kandungnya sehingga mewajibkannya sebagai anak 

untuk membantu ketika ada masalah. Anggota keluarga 4 juga mengatakan 

menerima kondisi diabetesi yaitu dengan merawat sebaik mungkin agar 

kembali sehat karena apabila tidak diterima  anggota keluarga 4 mengatakan 

maka siapa yang akan merawat karena diabetesi ketergantungan dalam 

aktivitasnya. 

“cari uang juga kan untuk bantuin perawatan ibu karena perawatnya datang 2 hari sekali 
mas...”P4 (127-129) 
“.. iya pastikan perawatan ibu gak terputus, jaga komunikasi agar selalu baik pastikan biaya 
untuk ibu harus ada....ya gitu mas...”P4 (153-156) 
 

 Bentuk dukungan yang anggota keluarga 4 berikan yaitu berupa 

membantu dalam perekonomian untuk biaya perawatan diabetesi, hal ini 

dilakukan agar perawatan kaki diabetesi tidak terputus. 

 
“Ya kita kasi semangat pokoknya cepat sembuh  gak usah banyak pikiran, trus kasi semangat 
ya....ya..semacam itulah mas.”.P4 (282) 
“kasi semangat,supaya ibu mau makan,diajak jalan-jalan kalau sehat gitu...”P4 (481-482) 
“agar kesehatan ibu pulih seperti semula, ibu semakin dikuatkan...semakin sabar...harapan 
kami ya..ibu sehat lah”..P4 (416-467). 
 

 Anggota keluarga 4 menerima situasi dan kondisianggotakeluarganya 

yang mengalami penyakit kronis yang di sertai komplikasi ulkus ganggren. 

Penerimaan anggota keluarga 4 terhadap kondisi terkait penyakit yang di 

deritta oleh anggota keluarganya, di tunjukkan dengan memberikan 
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dukungan terhadap diabetesi yaitu pemberian semangat dengan mengajak 

pasien rekreasi apabila pasien sembuh, hal ini dilakukan  agar diabetesi 

mempunyai semangat untuk lekas sembuh dan agar diabetesi mau makan. 

Lebih lanjut Anggota keluarga 4 menginginkan agar kesehatan diabetesi 

pulih seperti semula diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi 

penyakit yang dideritanya. Hal ini menggambarkan bahwa  dalam 

menghadapi permasalahan terkait penyakit yang dialami oleh diabetesi, 

anggota keluarga 4 melakukan tindakan yang bersifat adaptif yang dapat 

membantu dalam proses kesembuhan diabetesi. 

1.3.4 Mekanisme koping maldaptif keluarga sebagai caregiver 

Tema mekanisme koping maladaptif keluarga sebagai caregiver bagi 

diabetesi membentuk respon maupun perilaku yang cendrung merugikan. 

Pada tema ini peneliti menanyakan kepada semua anggota keluarga  hal-hal 

yang terkait perilaku yang dilakukan dan dinilai cendrung merugikan, setelah 

ditanyai anggota keluarga menjawab sebagai berikut: 

Anggota keluarga 1 

“Capek banget nanti kalau kerja kerja sampai ngantuk..matanya..kadang nangis nangis 
sendiri..kadang dipikir kan punya anak bukan cuma satu..cuman aku kok lebih berat 
banget..gitu kadang ya tetap  mau nangis..he…tapi kok gim ana-gimana ..”P1 (453-455) 
 

 Anggota keluarga 1 mengatakan sangat capek dan mengantuk saat 

bekerja . anggota keluarga 1 juga mengatakan terkadang menangis dan 

mengatakan bahwa dirinya bukan anak satu-satunya diabetesi tapi beban 

yang dirasakan anggota keluarga 1lebih berat dibandingkan saudara lainnya. 

Hal ini menggambarkan bahwa dalam menghadapi permasalahan terkait 
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penyakit yang di alami oleh diabetesi, anggota keluarga 1 cendrung 

melakukan hal-hal yang kurang mengguntungkan bagi kesembuhan 

diabetesi. Perilaku yang kurang menguntungkan bagi diabetesi ini di 

tunjukkan oleh anggota keluarga 1 dengan mengeluh terhadap situasi yang 

menimpanya. Lebih lanjut anggota keluarga 1 merasakan beban fisik berupa 

capek dan mengantuk sehingga menjadi kendala saat bekerja sebagai 

karyawan di suatu pabrik. Ketika pekerjaan anggota keluarga 1 menjadi 

terganggu dan terhambat hal ini tentunya dapat menurunkan ekonomi 

keluarga sehingga perawatan dan pengobatan diabetesi dapat terganggu.  

aku juga gak sehat waktu ibu sakit yang harus antar juga aku…yang lain gak ada..sampai 
suami ngomong ya udah toe..kamu ngomong sama kakak mu ya kesini jagain ibu,Karena 
kamu lagi gak sehat…tapi tetap gak bisa…”P1 (519-521) 
“Sedih tetap mas…sedih banget..sedih sdih banget…he..(tertawa kecil dan mata tampak 
berair) “P1 (267-268) 
“Ngeluh banget haa….ngeluh banget..ya tapi mau apa lagi ngeluh juga percuma…yakan 
namanya juga pekerjaan rumah kan gak kelihatan yak an mas”?..P1 (450-451) 
“tetap mas hee…tetap…pikirannya udah kemana-mana nanti kalau diabetes itu katanya 
“seperti ini seperti ini jadi yak ok ibu sakit gini..kok bisa gitu…” P1 (481-482) 
 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas anggota keluarga 1 mengeluh 

karena ketika anggota keluarga sakit saudaranya yang lain tidak bersedia 

mengantar pasien berobat, sehingga meskipun anggota keluarga sakit 

namun  tetap anggota keluarga 1 yang mengantar, dan ketika anggota 

keluarga hendak berobat maka tidak ada yang menjaga ibunya, hal 

tersebutlah yang membuat anggota keluarga 1 bersedih dan sangat 

mengeluh, anggota keluarga 1 selalu memikirkan penyakit yang diderita 

ibunya karena berdasarkan informasi dari buku-buku dan pengalaman orang 

lain bahwa diabetesi di amputasi dan yang menjadi beban pikiran anggota 

keluarga 1 adalah seandainya diamputasi sampai lutut pasien. Anggota 
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keluarga 1 memikirkan kondisi pasien selanjutnya, anggota keluarga 1 

memikirkan  pasien dalam melakukan aktivitasnya seperti berjalan tanpa 

kaki yang lengkap.   

“Ya kalau situasi untuk ini ya pengeluaran juga bertambah ya…banyak mikir lah  untuk pikiran 
juga berat uhhh…tadi pengennya nyantai sekarang pengennya marah-marah trus  emosi 
kadang  tapi didepan ibu harus mengendalikan emosi tapi diluar susah pngennya marah-
marah  he…”P1 (492-531) 
“Iya…saya sebenarnya berat,berat banget..”P1 (572) 
“Kadang,ada sih…sampai kadang tu ngerawat tetap ya harus dilakukan cuman  kadang 
jengkel” P1 (575-576). 
 

 Tidak hanya mengalami banyak beban pikiran anggota keluarga 1 juga 

mengatakan dengan situasi adanya anggota keluarga yang menderita 

penyakit serius seperti saat ini maka pengeluaran menjadi banyak, anggota 

keluarga 1 mengatakan bahwa waktunya untuk bersantai sudah tidak bisa, 

adanya perasaan ingin marah tetapi bisa dikendalikan. Anggota keluarga 1 

juga mengatakan terkadang merasa jengkel namun aktivitas merawat 

diabetesi tetap dilakukan. 

“Kalau untuk heee……aktivitas untuk keluarga sendiri tadinya kita bisa kumpul jalan -jalan  
kita juga bisa pergi bareng sekarang gak bisa sama sekali udah hamper 4 bulanan ini mas 
teman  sekarang dirumah tok…ya biasa antar jemput anak sekolah sekarang gak bisa ..anak 
pulang sendiri” P1 (502-505). 
 

 Anggota keluarga 1 mengatakan sudah hampir 4 bulan tidak bisa 

beraktivitas seperti semula misalnya aktivitasnya bersama keluarga dulunya 

bisa pergi bersama keluarga dan teman-teman namun saat ini tidak bisa 

sama sekali. Anggota keluarga 1 juga berkata bahwa sekarang waktunya 

untuk antar jemput anaknya sekolah pun sudah tidak bisa. 

“Kakak yang satunya lagi..kakak perempan juga gak kerja…yang kerja Cuma 
suaminya…anaknya TIga..terpaksa ya ke aku semua trus he…”P1 (387-388),  
“Kacau he….a..a..”P1 (466) 
“Ya kalau situasi untuk ini ya pengeluaran juga bertambah ya…” P1 (492) 
“ aa…haa  ya tadi…untuk ekonomi dulu bisa beliin anak apa apa  sekarang ditunda…”P1 
(511). 
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 Anggota keluarga 1 mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak 

bekerja sehingga dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk perawatan 

diabetesi terpaksa dilakukannya karena kakaknya tidak cukup uang, anggota 

keluarga 1 mengatakan situasi tersebut kacau dan dengan demikian maka 

pengeluaran menjadi bertambah sehingga tidak bisa lagi membelikan 

anaknya sesuatu hal. 

“Jengkel marah pasti…” P1 (468) 
“tadi pengennya nyantai sekarang pengennya marah-marah trus  emosi kadang  tapi didepan 
ibu harus mengendalikan emosi tapi diluar susah pngennya marah-marah  he”…P1 (493-495) 

 
 Anggota keluarga 1 mengatakan ketika marah maka kemarahannya 

dilampiaskan kepada suaminya karea anggota keluarga 1 merasa tidak baik 

apabila memarahi orang lain. Anggota keluarga 1 merasa saudaranya yang 

lain perhitungan terhadap perawatan dan pemeliharaan diabetesi dan 

merasa selau ingin marah namun harus dikendalikan ketika di depan ibunya 

meskipun terasa sulit. Berdasarkan keterangan anggota keluarga 1 maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi permasalahan terkait penyakit 

yang di alami oleh diabetesi. Anggota keluarga 1 cenderung  melakukan 

mekanisme koping yang bersifat maladaptif. Bentuk koping maladaptif yang 

ditunjukkan oleh anggota keluarga 1 berupa terjadinya peningkatan emosi: 

perasaan marah, jengkel. Perasaan marah, jengkel terkait situasi yang 

terjadi di dalam keluarga dapat menjadikan anggota keluarga menolak dan 

menghindar dari permasalahan. Ketika anggota keluarga merasa marah dan 

jengkel hal ini dapat menjadikan proses perawatan dan pengobatan 

diabetesi terhambat dan terganggu. 
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Anggota keluarga 2 

“mm....responnya gimana ya...lah kaget lah  trus ibu kok punya penyakit kayak gini kalau 
diabet itu kalau resikonya kayak gini kayak gini penyembuhan e juga rumit kayak gitu,cuma 
kuatir..” P2 (622-625) 
“kuatirnya itu...” .P2 (62) “iya resiko selanjutnya...nanti kayak apa itu yang a..harus jagain ibu 
juga lebih gitu lho...”P2 (630-631). “waktu untuk keluarga kurang”...P2 (663) “kalau masalah 
nya ya waktu itu”...P2 (687) 
“pas parah-parahnya ini wah...ekonominya...heee”.....P2 (640-641) 
“ ...masalahnya kalau ekonomi ya”..P2 (645-646) 
“ya kayak gini kadang kayak jengkel udah capek sama anak..”P2 (610-611)  
“ udah capek capek, jengkel ngerawat ibu gini kayak gak iklas gitu  trus kita mikirnya kayak 
gitu” P2 (612-614). 

 

 Anggota keluarga 2 mengatakan adanya perasaan mengeluh terhadap 

saudaranya yang lain serta adanya rasa kuatir terhadap kondisi diabetesi. 

Anggota keluarga 2 terkadang merasa jengkel merawat diabetesi . 

Anggota keluarga 3 

“ya...sakit hatilah ngomong gitu tentang ibuku tapi memang parah banget kok mas..parah 
banget orangnya. ibuku udah parah banget makanya tetantgga tetanggaku pada ngomongnya 
gitu..tadinya bau..banget lukannya tu..dikamar bau banget bener mas..pertama dulu bau 
kayak gitu makanya orang-orang pada...ya..sakit hati juga..”P3 (393-398) 
“...masa tetangga ada yang gitu ya tetangga tu ada yang baik ada yang nggak kan ya wes tuo 
udah tua gini paling ya ngomong ya udh nggak bisa ngapa ngapa ya..ya itu lho yang bikin 
sakit hati” P3 (370-379) 
“..cuman ini untuk ibu ini kan apa ibu sakit dan kita yang biasanya bisa nyantai gini-
gini,,akhirnya gak jadikan ada tekanan dikit karena gk bisa pergi to yoe”..P3 (275-277) 
“...cuman gak bisa aja barengan sama isteri sama anak-anak jalan..palingan kalauYa 
semuanya berkurang ya kalau ekonomi ya kita harus mencari tambahan juga kan ya  maksud 
nya biasanya ya bisa kita pakai untuk itu inu buat apa gk bisa ya toe..a “P3 (259-261). 
“..waktu itu kan kondisi ibu parah banget..itu tensi pada naik”..P3 (308-309).“minum kopi 
sambil merokok, kadang ya minum”..P3 (285)“...biasa minuman keras maksud nya hee”...P3 
(290-291). 
 

 Dari kutipan wawancara diatas, anggota keluarga 3 mengatakan sakit 

hati karena omongan tetangga serta karena sikap pesimis tetangga, anggota 

keluarga 3 merasa adanya tekanan karena semenjak anggota keluarganya 

sakit anggota keluarga tidak bisa lagi bersantai-santai bersama keluarga 

lebih lanjut ketika kondisi pasien lebih parah anggota keluarga mengatakan 

naik tensi, anggota keluarga 3 juga mengatakan adanya beban ekonomi dan 

bnayka nya pengeluaran sehingga harus mencari uang tambahan, ketika 

anggota keluarga merasa banyak pikiran anggota keluarga biasanya minum 

kopi, merokok serta konsumsi alkohol bersama temannya. 
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Anggota keluarga 4 

“Ya....pasti banyak mas uang juga banyak keluar...P4 (271-272)  
“ekonomi pastinya banyak pengeluaran ma”s P4 (301)” 
 

 Dari kutipan wawancara di atas anggota keluarga 4 mengatakan 

bahwa banyaknya uang yang dikeluarkan terkait biaya perawatan dan 

pemeliharaan pasien. 

“jalan..sama anak-anak wae isteri gak bisa ikut.”..P4 (309-311) 
“Yang kadang jengkel aja...kadang malas bicara sama yang lain”..P4 (3530354) 
“maka e kadang jengkel juga....sama yang lain”..P4 (366-367) “bikin panas wae”...P4 (439). 

          “...ya kalau ada masalah tu paling tidur aja yang susah mas..” P4 (481-482) 
          “Saya tu biasanya minum obat tidur mas”..P4 (485) 

 

 Anggota keluarga 4 mengatakan bahwa tidak bisa berjalan-jalan 

secara bersamaan dengan anak dan isterinya lebih lanjut anggota keluarga 

4 terkadang merasa jengkel dan malas untuk berbicara dengan anggota 

keluarga yang lainnya.Dari kutipan wawancara di atas anggota keluarga 4 

mengatakan bahwa anggota keluarga  4 susah tidur sehingga biasanya 

konsumsi obat tidur. 

4.3.5 Perjalanan Penyakit Diabetes Mellitus 

  Dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 

sama terhadap semua anggota keluarga, pertanyaan yang di berikan yaitu 

terkait pemahaman anggota keluarga terhadap diabetes melitus, cara 

penangannya serta penyebab terjadinya luka kaki diabetikum. Adapun 

jawaban yang dilontarkan anggota keluarga sebagai berikut: 

Anggota keluarga 1 

“Ya..penyakit gula itu kan” ….P1 (71)“Ya..apa ya…gimana ya he….ya penyakit yang 

kelebihan kadar gula…kalau sudah terjadi ada luka seperti gini  ee…..sekali luka…lukanya 
kadang bisa sembuh kadang malah tambah parah ya toe..sampai diamputasi...”P1 (74-76).    
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  Penyakit DM dipahami anggota keluarga 1 sebagai penyakit kelebihan 

kadar gula sehingga ketika terjadinya luka maka luka tersebut terkadang sulit 

untuk disembuhkan dan bisa berdampak diamputasinya bagian yang luka. 

Anggota keluarga 2 

“Taunya ya....diabet itu...”P2 (36)“Apa ya...diabet orang awan biasanya bilang gula itu 
ya...kencing manis..Iya gula,..kencing manis aa”..P2 (41-43) 
 

Sebagai seseorang awam anggota keluarga 2 memahami DM sebagai 

penyakit kencing manis atau penyakit gula. 

         Anggota keluarga 3 

“Ya..taunya diabetes kelebihan gula itu mas....dalam darah..haaa”..P3 (98-99).  
“aa ya..kebanyakan gula itu tadi toe,,o..o gula darah aa konsumsi yang  kayak makanan-
makanan semua  di gula mungkin terlalu banyak gitu ya..trus opo meneh..ha”a..P3 (102-104). 
 

  Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dipandang 

anggota keluarga 3 sebagai pemicu tingginya kadar gula di dalam darah 

sehingga mengakibatkan seseorang menderita DM. 

         Anggota keluarga 4 

“Yang saya tau sih mas... itu kena penyakit diabetes melitus mas kadar gula e terlalu banyak 
didalam darah, jadi nggak bisa konsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung 
gula nya..P4 (56-59) 
“ya kan DM itu sama aja dengan penyakit gula darah orang awam bilang..saya taunya kalau 
ibu kena diabetes melitus itu ya karena di periksa saama dokter mas...kalau gak diperiksa 
pasti gak tau kalau gula darahnya ibu tinggi sekali” P4 (62-66) Yang aku tau tuh.. itu penyakit 
gula darah. Mungkin kelebihan gula dalam darah gitu mas...”P4 (76-77) 
 

  Dalam hal ini penyakit DM di pahami sebagai penyakit kelebihan gula 

dalam darah sehingga tidak bisa mengkonsumsi makanan atau minuman 

yang mengandung kadar gulanya tinggi. Anggota keluarga 4 mengetahui 

bahwa pasien terkena penyakit DM dan kadar gulanya meningkat ketika 

dilakukannya kontrol di tenaga kesehatan yaitu dokter. 

4.3.6 Peran dan fungsi keluarga 
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  Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga mempunyai peranan 

penting bagi anggota keluarga lainnya baik dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar dan aktivitas merawat anggota keluarganya dalam hal ini yaitu 

diabetesi. Dalam hal ini peneliti bertanya terhadap semua anggota keluarga 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi anggota keluarga 

sebagai keluarga dari diabetesi. Ketika ditanyai anggota keluarga menjawab 

mengenai peran dan fungsinya seperti kutipan berikut ini:  

Anggota keluarga 1 
 
“Buat aku sendiri, karena aku paling setengah hari ya a…pagi tak mandiin trus nanti kalau 
mau makan suapin biasa mau minum…makan siang  paling ya gantiin pampres…lumayan lah 
heee..soale bentar-bentar pangil minum bentar panggil minum…” P1 (667) 
“ya kalau pagi ya dikasi obat…kasi vitamin-vitamin untuk  makanannya kata dokter jangan 
yang banyak mengandung  gula tinggi karena gula tinggi kan nanti bukannya malah sembuh 
tapi  tambah…parah..aaa….ya berusaha seperti itulah”..P1 (109-110) 
“aa…jadi kita meneruskan obat-obat yang biasa  dikonsumsi...sementarakan kita gak konsul 
di dokter hee..Cuma untuk gulanya tiap hari kita cek…P1 (113-115) 
 
 

 Menurut anggota keluarga 1 pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

diabetesi  dilakukan berupa memperhatikan pola makan dan minuman  

diabetesi, pola istirahat, menjaga kebersihan diabetesi dengan memandikan 

diabetesi ditempat tidur, memenuhi kebutuhan eliminasi diabetesi seperti 

buang air besar dan buang air kecil. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh keluarga diabetesi karena diabetesi sangat bergantung 

terhadap orang lain. Hal ini dilakukan secara bergantian dengan anggota 

keluarga lainnya karena anggota keluarga 1 harus bekerja. 

         Anggota keluarga 2 

“itu dibersihin  sendiri trus dikasi apa pengobatan herbal itu dari kelling itu..” P2 (147-
148)“Mencuci pakaian ibu tetap...trus untuk makanannya  yang bergizi ,trus ya gimana kita 
apa...di ajak ngomong-ngomong biar tambah semangat juga jangan sampai..terutama pikiran 
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nya itu..takut stress..ya paling penting pikirannya itu kalau makanannya kan harus yang 
bergizi susu..trus untuk lukanya itu nganu....apa.. obat kapsul..ini lho....sarikutu..”P2 (230-232) 
“..ganti pampres ibu ibukan gak gakbisa.. aktivitas kayak jalan gak bisa,kontrol apa gula 
darahnya itu,tekanan darahnya apa terutama makannya pola makannya ibu yang bergizi  ya 
itu...jaga kebersihan apa..tubuh ibu..” P2 (864-866) 
 

 Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam menjalankan 

peran dan fungsinya anggota keluarga 2 melaksanakan peran dan fungsinya 

terkait pemeliharaan dan perawatan terhadap diabetesi. Anggota keluarga 

mengatakan semakin hari keadaan luka diabetesi bisa semakin memburuk 

apabila tidak ditangani. Diabetesi diberi obat herbal untuk mengobati 

penyakitnya, menurut anggota keluarga dengan konsumsi obat tersebut 

kondisi diabetesi membaik namun karena dikonsumsi secara terus menerus 

maka kondisi lambung diabetesi tidak kuat sehingga harus berhenti dan 

mengakibatkan kondisi diabetesi kembali memburuk. Dalam melakukan 

perawatan dan pemeliharaan terhadap diabetesi maka makanan yang 

bergizi sangat diperlukan dan konsumsi susu dua kali sehari. Anggota 

keluarga mengatakan dalam melaksanakan peran dan fungsinya misalnya 

menjaga diabetesi, mencuci pakaian, memberi makan dilakukan secara 

bergantian. 

Anggota keluarga 3. 

“trus sama kakakku tu cmuan dicuci pakai infus trus dikasi apa itu..yang ditempel kayak gini 
kayak sing..jaring-jaring itu lho bentuknya putih itu..aa...itu..habis itu..trus dikasi obat apa  
ya..kita pakai minuman konsumsi ya..itu ada herbal itu kita pakai yang punyanya prodak 
keling konsumsi gamat sama klorofil gitu” P3 (135-140) 
“Ya tadi..cuman diobatin biasa..pake kadang pake apa...dicuci pakai itu tadi..toe...infus trus 
kita kasi betadine..kita perban gitu kan sama kakak yang megang gitu tadinya..trus apa..di RS 
trus sekarang ya..tindakannya minta tolong sama perawat yang sekarang merawat ibu 
dirumah..”P3 (167-171) “Ya..konsumsi obat tetep...o o...ya paling makanan ibu  diatur 
kemudian perawatannya harus rutin dan berkelanjutan gitu mas...”P3 (175-177) 
“gak bisa harus dibantu..apa..apa kita bantulah gak bisa sendiri” P3 (205) “tapi seringnya 
yang bantu ibu kan mbak yanti mas...dia yang banyak waktunya dirumah...”P3 (220-221) 
“iya pasti ada mas..adekku..ada isteriku juga ada suami si mbak yanti juga mas...ya 
semuanya lah mas pasti berperan...”P3 (233-234) 
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“yg penting kita berobat kita obatin aja” (P3 (247) ” ...ya harus konsumsi makan-makanan 
yang agak bergizilah harus inilah itulah ibu juga gk bisa ke belakang jadi kita harus banyak 
beli pampres,atau apa gitu mesti lebih  banyak pengeluaran ya...hee agak piye gitu” P3 (261-
264). 
“Ya..semua urus itu..o o...iya..hooo..antar ke RS ngurus di rumah semua.. yang pasti ne cari 
duit mas kalau gak ada duit ya gak bisa bergerak hee “P3 (217-219) 
 

 Perlakuan yang diberikan oleh anggota keluarga 3 tidak jauh berbeda 

dengan anggota keluarga lainnya seperti yang dikatakan oleh anggota 

keluarga 3 bahwa dalam perawatan diabetesi, diabetesi diberi obat herbal, 

luka kaki diabetesi dibersihkan dengan cairan infus dan betadine, serta 

diberikan makanan yang bergizi namun dari hasil wawancara diatas 

disimpulkan bahwa anggota keluarga 3 kurang menjalankan   peran dan 

fungsinya sebagai keluarga karena anggota keluarga mengatakan dirinya 

bekerja dari pagi dan malam, anggota keluarga mengatakan bahwa yang 

membersihkan dan memberikan betadine terhadap diabetesi adalah 

kakaknya bukan anggota keluarga 3. 

Anggota keluarga 4 

“makanya ibu itu kami beri makanan yang gulanya tidak terlalu banyak , supaya cepat 
sembuh,...”P4 (77-82) 
“Ya...seperti yang mas lihat tadilah...ibu lemas, nggak isa bangun,apalagi jalan-jalan,makan-
minum aja dibantu mas.” p4 (93-95) “kalau yang saya lakukan agar supaya kesehatan ibu 
stabil .. iya pastikan perawatan ibu gak terputus, jaga komunikasi agar selalu baik pastikan 
biaya untuk ibu harus ada....ya gitu mas...”P4 (150-154) 
“kalau sekarang ya siapkan makanan, trus bantu aktivitas ibu..”P4  (262-263) “palingan ada 
isteri trus kadang iparku yang jagain ibu kadang aku juga kalau mereka gak ada..”P4 (304) 
“...jangan buat ibu sakit hati atau stress...P4 (467-4471) 
 

 Anggota keluarga 4 mengatakan bahwa ketika memberikan makanan 

untuk diabetesi tidak boleh makanan yang dengan kadar glukosa yang 

tinggi, agar mempercepat kesembuhan diabetesi dan hal ini pulalah yang 

dianjurkan oleh perawat. Beras merah merupakan pilihan anggota keluarga 

untuk menggantikan beras biasa untuk makanan diabetesi. kondisi diabetesi 
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yang lemas sehingga harus melakukan aktivitas nya ditempat tidur dan 

harus dibantu dalam pemenuhan kebutuhannya. memastikan perawatannya 

diabetesi tetap berlanjut  serta memberikan bantuan uang juga dilakukan 

anggota keluarga dan juga tetap memperhatikan kesehatan psikis diabetesi 

dengan tidak membiarkan diabetesi turut memikirkan permasalah dalam 

keluarga yaitu dengan tidak membicarakan permasalahan yang ada. 

4.3.7 Kebutuhan layanan kesehatan 

  Demi menunjang pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi diabetesi 

maka diperlukan layanan kesehatan. Dari kutipan hasil wawancara berikut 

menggambarkan tindakan yang dilaksanakan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan layanan kesehatan bagi diabetesi:  

Anggota keluarga 1 

“Trus luka ya berusaha nurunin kadar gulanya…diobatin supaya cepat …”P1 (355-356) 

“Kalau dari pertama control-kontrol  itu paling kebalai pengobatan itu sering  tapi kadang ya 
telat trus ini  apa kadang ke Rs …”P1 (558-563)  “Ya tindakan ..di ini toh..dicari ke..perawat 
dirawat karenakan gak bisa sendiri  paling jasa orang lain ya seperti itu” P1 (662-663) 
“Ya.. diinfus..”P1 (206) “cuman sekali aja…Cuma dua botol aja …”P1  (213) “dulunya kita 
paling dikasi obat kayak herbal gitu ya...P1 (250-253). 
 

  Anggota keluarga 1 mengatakan bahwa untuk pengelolaan diabetes 

ialah berusaha menurunkan kadar gula dalam darah. Lebih jauh anggota 

keluarga 1 menerangkan bahwa usaha-usaha pengobatan yang sudah 

dilakukan adalah melakukan kontrol di balai pengobatan, melakukan 

konsultasi dengan tenaga kesehatan, melakukan pengobatan di RS, hingga 

melakukan amputasi  di RS yang dilakukan oleh dokter. Tidak hanya 

melakukan pengobatan di RS namun anggota keluarga 1 berusaha 

mencarikan perawat profesional dibidangnya untuk menangani dan merawat 
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diabetesi di rumah. Anggota keluarga 1 menginginkan pasien dirawat 

dirumah karena anggota keluarga 1 menganggap apabila perawatannya 

dilakukan dirumah oleh perawat, maka hasilnya akan jauh lebih baik karena  

lebih bisa fokus dalam merawat dan mengobati diabetesi dibandingkan jika 

di RS. 

Anggota keluarga 2 

“Trus dibawa ke.. waktu itukan kesolo trus dibawa ke puskesmas..”P2 (72-76).”dibawa ke RS 
romani itu..diamputasi...”P2 (99-113)“Ya paling Cuma kedokter..P2 (134)...kalau disini ke balai 
pengobatan ke beberapa poliklinik..gitu itu..konsul..”P2 (136-138). 
“aa..(mengnggukkan kepala) itu sih kalau pakai klorofil sama gamat itu langsung cepat 
banget...pulihnya cepat menurut aku juaga  mungkin kondisi ibu juga udah  lama kondisi 
lambungnya juga udah gak.....m...kasian...terus-terus..minum gamatnya itu gak kuat..”P2 
(154-159).  
“Cek gula aa....trus  tensi..tensi tu kakak saudara yang disana adakan petugas posyandu juga 
diajak” P2 (241-242) 
“Untuk sementara ini kan udah ada perawat yang merawat”, P2 (253-254)“Berusaha supaya 
tetap baik...kan tetap...pakai..apa..pakai obat aa...pakai kayu manis katanya...”P2 (296-298) 
“paling Cuma dikasi infus dikasi a...apa itu obat antibiotik itu yang botolan itu “P2 (457-458) 
“pakai salep ada diterapi ozon itu..”P2 (501)  
 

  Berbagai usaha yang dilakukan anggota keluarga 2 untuk pengobatan 

diabetesi berupa melakukan kontrol gula darah secra rutin, melakukan 

pengobatan di puskesmas, melakukan pengobatan di RS serta mencarikan 

perawat untuk merawat diabetesi. Lebih lanjut anggota keluarga 2 

menerangkan dalam berusaha untuk kesembuhan diabetesi, diabetesi 

menggunakan produk kesehatan yaitu berupa herbal, namun diabetesi tidak 

mampu konsumsi produk tersebut dikarenakan mengandung asam yang 

tinggi sehingga merusak lambung. Tidak hanya produk herbal namun kayu 

manis juga sebagai pilihan untuk menyembuhkan diabetesi dengan cara 

direbus dan airnya di minum. 
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  Terlambatnya penangan yang dilakukan oleh pihak RS mengakibatkan 

kondisi diabetesi semakin memburuk. Sehingga dilakukan diamputasi di 

bagian ibu jari kaki kiri namun kondisi diabetesi tidak kuncung membaik. 

Berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap pengobatan 

diabetesi ialah melakukan pengobatan di RS lain namun di RS 

pelayanannya tidak baik sehingga memperparah kondisi diabetesi dan 

diharuskan melakukan amputasi sampai lutut. Mengingat dampak dan resiko 

apabila dilakukannya amputasi membuat anggota keluarga menolak dan 

lebih memilih melakukan perawatan dirumah dengan mencarikan perawat 

profesional dibidangnya, dengan dirawat oleh perawat diyakini penyakit yang 

dialami diabetesi dapat teratasi. 

Anggota keluarga 3 

dibawa ke itu..sana kan puskesmas itu ya.... P3 (99-100). 
“kalau pertamakali dulu..kan emang dari RS udah tau trus ya kontrollah biasa itu biasa bukan 
di RS sih di klinik gitu ya kaya di klinik pranoto situ ya checknya..disitu seringnya..karena 
beberapa tahun kesitu kesitu..tapi awal awalnya itu..jarang banget..kontrolnya jarang bangat 
ya cuman konsumsi obat terus..obat habis kadang kontrol kita beli diapotik gitu ..”P3 (103-
105) 
trus sekarang ya..tindakannya minta tolong sama perawat khusus perawat luka yang 
sekarang merawat ibu dirumah..”(P3 (119-129) 
 

  Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebelum keadaan diabetesi memburuk diabetesi pun tidak rutin melakukan 

kontrol. Dalam melakukan pengobatan  diabetesi sempat dibawa ke 

Puskesmas dan mondok karena pusing yang dirasakan diabetesi serta  

kadar gulanya tinggi. Selanjutnya anggota keluarga menjelaskan bahwa 

diabetesi berulang kali di bawa ke RS untuk melakukan pengobatan namun 

kondisi terakhir diabetesi terlalu parah. Dalam melakukan perawatan 
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terhadap diabetesi tindakan yang dilakukan anggota keluarga 3 adalah 

melakukan perawatan secara mandiri yaitu dengan membersihkan luka 

dengan cairan infus dan betadine, namun perawatan yang dilakukan tidak 

membuahkan hasil bahkan kondisi diabetesi lebih buruk sehingga memakai 

jasa layanan kesehatan di rumah dipilih sebagai solusi yang tepat untuk 

perawatan dan pengobatan diabetesi. 

Anggota keluarga 4 

”.trus udh  2 bulanan ini dirawat sama perawat dirumah”. P4 (89-90) ““kontrol,bawa kerumah 
sakit - rumah sakit,,..meskipun dokternya pada angkat tangan,tapi saya dan keluarga  
terutama isteri saya ..gak patah semangat  dan akhirnya ya seperti sekarang  lah udah ada 
perawat yang tangani,yang pastinya seiringan dengan perawatan ibu makanannya harus 
diatur ibu juga pernah minum obat dan kotrol gula darah mas gitu sih mas...cari unag juga kan 
untuk bantuin perawatan ibu karena perawatnya datang 2 hari sekali mas...”P4 (119-129) 
“sejauh ini sih mas Kalau saya secara pribadi lho, ya antarin ibu ke RS, trus dulu bantuin 
carikan perawat untuk rawat dirumah” P4 (141-143) 
 

  Selanjutnya anggota keluarga 4 mengatakan bahwa perawatan yang 

dilakukan di rumah oleh perawat profesional sudah berjalan 2 bulan dan 

melakukan perawatan 2 hari sekali, seiring dengan perawatan secara fisik 

kebutuhan diabetesi berupa makanan tentunya menentukan proses 

kesembuhan diabetesi. Tidak hanya mengantar untuk kotrol, pengobatan di 

RS dalam menghadapi persoalan tentunya diperlukan dukungan dan 

semangat  dari anggota keluarga hal inilah yang dilakukan anggota keluarga 

terhadap diabetesianggota keluarga mengatakan  tetap semangat meskipun 

dalam menangani diabetesi dokter angkat tangan. 
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4.3.8 Makna budaya  

 Berkat orang tua sehingga anggota keluarga 3 dapat menikmati 

kehidupan yang dijalani saat ini, kasih sayang dan perasaan tulus orang tua 

merawat anggota keluarga semenjak bayi menjadikan anggota keluarga 2 

mempunyai perasaan yang sama ketika dihadapkan dengan situasi dalam 

pemeliharaan dan perawatan terhadap orangtuanya. Sebagai seorang anak 

dan menantu anggota keluarga merasa ingin berbalas budi terhadap 

orangtua. Hal ini sesuai dengan ungkapan anggota keluarga berikut ini: 

Anggota keluarga 2 

“itu ya...kita mikirnya begitu masa ini...ini ni kita merawat ibu kayak ibu merawat kita waktu 
kecil”..P2 (605-606) 
“membayangkan waktu bayi ibu merawat kita waktu kecil ,jadi iklas gitu ada rasa sayang 
sama ibu jadi iklas ya kayak gitu..”P2 (615-617). 

 
 Anggota keluarga 2 mengatakan saat merawat diabetesi anggota 

keluarga2 memikirkan dan membayangkan saat anggota keluarga 2 bayi 

diabetesilah yang merawat anggota keluarga2 sehingga anggota keluarga 

merasa iklas untuk merawat dan adanya perasaan sayang terhadap 

diabetesi. 

Anggota keluarga 3 

“...ya karena orangtua kandung kan mas”...P3 (238) “wong dulu aku bisa segede ini bisa 
sekolah itukan juga orangtua” P3 (416-417).  
 

Anggota keluarga 3 juga mengatakan karena diabetesi adalah orangtua 

kandungnya dan berkat diabetesilah anggota keluarga3 bisa bersekolah dan 

seperti saat ini.  
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4.4 Triangulasi data 

Pelaksanaan uji validitas yang digunakan peneliti adalah dengan member 

check. Proses member check dilakukan dengan cara menemui anggota 

keluarga secara langsung di rumah anggota keluarga pada saat anggota 

keluarga dirumah.  Member check yang dilakukan peneliti terhadap anggota 

keluarga yaitu pada 20 juni 2017 hingga 23 juni 2017 dengan melakukan kontrak 

waktu terdahulu.Dilakukannya member check pada setiap anggota keluarga 

membutuhkan waktu yang berbeda.Pada anggota keluarga 1 member check 

dilakukan pada 20 Juni 2017 pukul 11.12 WIB.Pada anggota keluarga 2  

dilaksanakan pada tanggal    22 Juni 2017 pukul 15.00 WIB, selanjutnya pada 

anggota keluarga 3  dilaksanakan pada tanggal  23 Juni 2017 pukul 20.00 WIB 

dan  anggota keluarga 4  dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 20.00 

WIB.  

Saat dilakukannya member check terhadap semua anggota keluarga, 

peneliti membawa rekaman hasil  wawancara serta verbatim untuk dikoreksi 

oleh riset anggota keluarga. Anggota keluarga setuju dengan hasil rekaman 

suara dan verbatim yang didengarkan dan diperlihatkan, hanya pada anggota 

keluarga 1 yang memberikan koreksi terhadap verbatim yang diperlihatkan oleh 

peneliti, anggota keluarga 1 meminta agar menghilangkan kata-kata “ha 

haa..(tertawa kecil).  
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Perjalanan Penyakit Diabetes Melitus 

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang  dilakukan terhadap semua 

anggota keluarga yang merupakan lulusan SLTA, anggota keluarga mampu 

memahami definisi penyakit diabetes melittus  Peneliti mendapat informasi 

yang dari tenaga kesehatan. Hasil observasi ketika anggota keluarga 

diwawancarai terkait penyakit diabetes yang dialami pasien, semua anggota 

keluarga menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti secara langsung. 

Anggota keluarga memahami penyakit diabetes mellitus sebagai 

penyakit kencing manis atau penyakit gula. Penyakit diabetes mellitus akibat 

tingginya kadar gula di dalam darah. Pada penderita diabetes mellitus 

dengan kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol dalam jangka waktu yang 

lama, bila mengalami luka maka luka tersebut akan lama dan sukar untuk di 

sembuhkan. Selain lama dan sukar disembuhkan luka tersebut akan sukar 

mengering, luka akan melebar menyerang jaringan yang sehat. Akibatnya 

banyak penderita yang harus  mengalami amputasi. Secara fisiologis luka 

pada penderita DM tak mengering karena pada penderita penyakit DM, 

glukosa yang seharusnya dimetabolisme menjadi energi tidak sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. Glukosa atau gula di dalam aliran darah menjadi 

menumpuk dan kadarnya pun menjadi tinggi. 

Akibatnya sel pada jaringan kulit yang mengalami luka menjadi tidak bisa 

menghasilkan pertumbuhan sel baru untuk menyembuhkan luka. Hingga 

akhirnya terjadilah perluasan luka yang tidak kunjung sembuh dan susah 
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mengering. Sehingga dibutuhkan penanganan yang serius, menurunkan 

kadar gula dalam darah merupakan tindakan yang perlu dilakukan dalam 

menangani peanyakit diabetes melitus, pada penderita diabetes tidak boleh 

mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. 

Diabetes melitus bila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan 

komplikasi pada berbagai organ tubuhseperti mata, ginjal, jantung, pembuluh 

kaki, syaraf dan lain-lain. maka itu sebelum terjadi komplikasi yang lebih 

lanjut, maka pengobatan dan penatalaksanaan pada diabetesi melitus harus 

dilakukan. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mencapai kesehatan 

yang maksimal, untukmencapai tujuan hidup sehat keikutsertaan pasien dan 

keluarga dalam mengelola penatalaksanaan kadar gula darah menjadi 

sangat penting agar gula darah pasien terkendali (Rifki, 2009). 

Oleh sebab itu pentingnya penggunaan alas kaki bagi penderita 

diabetes adalah untuk mencegah terjadinya trauma pada kaki seperti 

tergores benda tanjam ataupun benda tumpul lainnya. Amputasi pada 

penderita diabetes sering terjadi pada bagian kaki dan tangan. Hal ini karena 

bagian kaki dan tangan merupakan bagian anggota tubuh yang sering 

berhubungan langsung dengan benda asing lainnya. Karena sering kontak 

langsung terhadap benda asing, maka resiko cidera lebih tinggi. Apabila 

cidera terjadi berupa luka dan kondisinya memburuk, maka bagian kaki atau 

tangan tersebut harus diamputasi.  
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Pada penelitian ini diabetesi mempunyai ulkus gangren pada kaki 

bagian kiri dan pernah melakukan amputasi. Amputasi pada kaki bagian kiri 

dilakukan karena kondisi luka pasien semakin memburuk. Luka yang terjadi 

pada kaki bagian kiri diabetesi terjadi karena gesekan sandal yang 

digunakan diabetesi. Oleh sebab itu pentingnya pengawasan dan perhatian 

khusus terhadap penderita diabetes. Pentingnya pengawasan dan perhatian 

khusus ini bermaksud agar diabetesi terhindar dari trauma-trauma benda 

tajam ataupun benda tumpul seperti halnya penggunaan sandal yang 

sempit. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko terjadinya luka. 

Alas kaki yang digunakan oleh penderita diabetes harus mengutamakan 

kenyamanan. Penggunaan sepatu atau sandal yang baik sesuai dengan 

ukuran dan nyaman untuk dipakai serta ruang dalam sepatu yang cukup 

untuk jari – jari (Monalisa & Gultom, 2009 dalam Diani, (2013) 

Anggota keluarga mengetahui bahwa sandal yang sempit merupakan 

faktor pemicu terjadinya luka kaki diabetikum.Menurut Soegondo (2002), 

diabetes melitus sering disebut dengan istilah kencing manis . Karena kadar 

glukosa dalam darah meningkat dan kelebihan ini dibuang melalui urin 

(Soegondo, 2008). Berdasarkan definisi diabetes menurut anggota keluarga 

dengan definisi diabetes menurut Soegondo menunjukkan adanya 

persamaan bahwa diabetes biasa disebut dengan istilah kencing manis dan 

diabetes disebabkan karena peningkatan glukosa darah. 
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Menurut pemahaman anggota keluarga terhadap penyakit diabetes 

melitus, penyakit diabetes melitus merupakan penyakit yang sukar untuk 

disembuhkan dan tidak jarang pula penyakit ini mengakibatkan pasien harus 

diamputasi. Suranto (2007) pun mengatakan bahwa gangren diabetik 

merupakan luka yang terjadi  akibat penyakit  diabetes, luka diabetes 

biasanya merupakan bersifat kronis dan sukar sembuh karena buruknya 

aliran darah dan persyarafan pada penderita DM. Dalam hal ini adanya 

persamaan bahwa penyakit diabetes merupakan penyakit yang sukar untuk 

disembuhkan.  

Dalam tindakan penanganan diabetesi melitus dengan ulkus gangren 

yang dipahami oleh anggota keluarga sejalan dengan Gibney (2008) bahwa 

perlunya perhatian khusus dalam penanganan diabetesi yang mencakup 

terapi gizi (prinsip pengaturan makanan seimbang kebutuhan kalori individu), 

pengaturan diet makanan. Selanjutnya dalam menangani pasien DM maka 

penanganan yang perlu dilakukan adalah aktivitas fisik dan perawatan kaki 

diabetikum. Pada kaki diabetikum perlunya penangannya khusus berupa 

perawatan kaki, setiap hari kaki diabetesi harus diperiksa dengan seksama 

minimal satu kali untuk menemukan luka-luka secara dini atau perubahan 

warna kulit seperti kemerah-merahan yang disebabkan oleh sepatu yang 

sempit tepat pada waktunya (Soegondo dan Sukardji, 2008).  

Faktor pemicu terjadinya luka pada kaki diabetesi, menurut Tambunan 

(1995) adanya neuropati pada kaki diabetes memudahkan terjadinya luka 

pada kaki akibat trauma tajam, tumpul tanpa disadari penderita, misalnya 
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kaki tertusuk paku, gesekan sepatu dan kompres air panas. Hal ini sejalan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa terjadinya luka pada 

kaki diabetesi adalah akibat dari sandal.Vaskulopati menyebabkan 

gangguan proses penyembuhan ulkus, mudah terinfeksi dan berakhir 

dengan terjadinya gangren.Pengobatan yang kurang memadai dapat 

mengakibatkan penderita diabetes melitus kehilangan kaki. 

4.5.2   Peran dan fungsi keluarga 

Di dalam sebuah keluarga fungsi keluarga merupakan  ukuran dari 

bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana 

anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan cara 

pemeliharaan dan perawatan, konflik keluarga, serta kualitas hubungan 

keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan 

kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Families, 2010). 

Dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga, tidak 

semua anggota keluarga sangat memahami dan menjalankan nya dengan 

baik. Pada anggota keluarga 3 misalnya tidak melakukan peran dan 

fungsinya secara maksimal hal ini dikarenakan pekerjaan yang dijalani oleh 

anggota keluarga 3. Menurut Waspandji (2009) pengawasan dan 

pemantauan dalam penatalaksanaan DM pada setiap saat menjadi 

penting. Peran dari keluarga diperlukan khususnya dalam pengontrolan 

dan pengendalian kadar gula darah pada penderita DM. Asdie (2000), 

keberhasilan penatalaksaan DM ditentukan peranan aktif dari keluarga 
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dalam pengontrolan kadar gula darah, pencegahan komplikasi akut 

maupun kronik. 

Analisa peneliti berdasarkan hal di atas, keluarga memiliki peran 

yang baik. Tindakan oleh anggota keluarga 1, 2 dan 4  dalam menjalani 

peran dan fungsinya untuk memelihara dan merawat adalah membantu 

diabetesi dalam melakukan akitivitas dasar seperti pemenuhan kebutuhan 

makan, minum serta kebutuhan akan eliminasi. Pemenuhan kebutuhan 

terhadap diabetesi yang dilakukan oleh anggota keluarga karena diabetesi 

tidak mampu melakukan aktifitas secara mandiri, pemenuhan kebutuhan ini 

dilakukan untuk menunjang proses kesembuhan dan rasa nyaman 

diabetesi. Valery (2004), keluarga pada intinya memiliki peran utama dalam 

pemeliharaan kesehatan yaitu membantu pasien dalam perawatan dan 

pengendalian diabetes melitus berupa memberikan semangat dan motivasi 

pada pasien. Hal ini dilakukan agar diabetesi dapat melanjutkan hidupnya. 

Hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh anggota keluarga yang 

sedang merawat anggota keluarganya yang sedang sakit yaitu meyakinkan 

pasien bahwa mereka merupakan bagian terpenting dalam keluarga,  

meyakinkan bahwa pasien dibutuhkan dan dinginkan dalam keluarga. Hal 

ini merupakan suatu dorongan dan motivasi yang penting untuk dilakukan 

untuk memberikan rasa semangat dan percaya diri pasien terhadap dirinya 

sendiri. 
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Oleh sebab itu ketika anggota keluarga mengalami permasalahan 

kesehatan, maka setiap anggota keluarga perlu melaksanakan peran dan 

fungsinya secara optimal. Peran dan fungsi yang dilaksanakan oleh 

keluarga yaitu terkait pemeliharaan dan perawatan terhadap anggotanya 

yang sakit. Hal ini dimaksudkan agar pasien merasa diperhatikan serta 

membantu dalam proses penyembuhan terhadap penyakit yang dialami 

pasien sehingga pasien dapat sehat kembali.. Menurut Friedman (2010) 

peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 

secara informal. Peran keluarga secara informal dapat di tunjukkan dalam 

peran keluarga merawat serta peran keluarga memberikan motivasi 

kepada pasien. Pada penelitian didapatkan peran yang dilakukan oleh 

anggota keluarga adalah peran keluarga merawat dan memotivasi. Peran 

keluarga dalam merawat diabetesi diantaranya yaitu mengambil keputusan 

terkait perawatan diabetesi, melakukan perawatan dan pemeliharaan 

terhadap diabetesi, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan 

lingkungan agar terhindar dari cidera dan memberikan rasa aman dan 

nyaman. Analisa peneliti, peran keluarga ini dilakukan mengingat 

kedekatan hubungan antara semua anggota keluarga dengan diabetesi 

yang merupakan anak kandung dan menantu diabetesi serta tinggal 

serumah. Sebagai anak dan menantu dari diabetesi, anggota keluarga 

merasa perannya sebagai keluarga sangat dibutuhkan. Hal ini sangat 

dibutuhkan untuk membantu proses kesembuhan bagi diabetesi. Menurut 
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Rifki (2010) keluarga dengan anggota keluarga yang menderita diabetes 

melitus sudah tentu memerlukan perawatan terhadap dampak-dampak 

penyakit diabetes melitus yang menimbulkan ketidakmampuan pada 

pemenuhan kebutuhan pada individu. Peran dan tugas keluarga yang 

diharapkan adalah membantu dalam memberikan perawatan. 

Keluarga memiliki peranan dan fungsi penting untuk 

mengoptimalkan kesehatan anggota keluarganya. Secara umum salah 

satu fungsi keluarga menurut Friedman (1998) dalam Suprajitno (2004) 

adalah fungsi keluarga dalam perawatan dan pemeliharaan kesehatan, 

yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarganya agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini juga 

sejalan dengan  Sentosa (2009) bahwa keluarga pada dasarnya memiliki 

fungsi memelihara dan merawat anggota-anggotanya yang sakit sehingga 

mereka dapat hidup dengan nyaman dan terbebaskan dari penderitaan, 

termasuk penyakit-penyakit. Peran dan fungsi yang dilaksanakan oleh 

anggota keluarga dalam penelitian ini sama dengan salah satu fungsi 

keluarga menurut Friedman et al., (2010) bahwa keluarga berfungsi dalam 

perawatan kesehatan yang mencakup: menyediakan kebutuhan fisik, 

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan. 
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4.5.3 Mekanisme koping adaptif keluarga sebagai caregiver 

Semua manusia yang hidup di dunia akan menghadapi berbagai 

permasalahan, dari permasalahan ekonomi, kesehatan dan yang lain. 

Manusia akan merespon permasalahan tersebut dengan berbagai cara 

untuk menyesuaikan diri. Kesanggupan individu menyesuaikan diri disebut 

mekanisme koping. Salah satu dari mekanisme koping tersebut adalah 

mekanisme koping adaptif. Mekanisme koping adaptif yaitu suatu proses 

atau usaha yang dilakukan dan diaplikasikan baik secara perilaku maupun 

mental untuk menangani dan mengatasi stress karena permasalahan yang 

terjadi(Arumwardhani, 2011). Mekanisme koping yang adaptif dapat 

ditunjukkan dengan perilaku dan respon yang positif terhadap permasalahan 

yang terjadi. Respon dan perilaku positif yang di tunjukkan oleh anggota 

keluargadalam hal ini adalah menerima situasi yang terjadi. Dalam 

menerima situasi yang terjadi tentu adanya tindakan nyata yang 

diaplikasikan oleh anggota keluarga yaitu memberikan dukungan fisik dan 

moral. Berbagai macam respon dikemukankan anggota keluarga selama 

merawat diabetesi dalam hal ini adalah respon positif keluarga sebagai 

caregiver bagi diabetesi. Respon positif yang ditunjukkan oleh anggota 

keluarga yaitu memberikan dukungan, motivasi, bantuan dalam bentuk 

materi serta pelayanan pemeliharaan dan perawatan terhadap diabetesi. 

Anggota keluarga merupakan anggota keluarga diabetesi dan tinggal 

serumah. Keseluruhan anggota keluarga diabetesi berasal dari pulau Jawa 

dan bersuku asli Jawa. Endraswara (2005) mengungkapkan bahwa 
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gambaran hidup orang jawa adalah saling tolong menolong antar warga dan 

keluarga. Pada saat anggota keluarga sakit, anggota keluarga biasanya 

memberikan dukungan kepada pasien  baik dalam bentuk materi maupun 

non materi. Strategi koping yang digunakan keluarga diabetesi dilakukan 

secara internal dan eksternal. Bentuk trategi koping keluarga internal 

dilakukan dengan mengandalkan anggota keluarga dan melakukan 

pemecahan masalah secara bersama-sama dengan berdiskusi dan 

musyawarah. Sedangkan strategi koping eksternal yang dilakukan oleh 

keluarga diabetesi adalah dengan mencari dukungan dari luar keluarga. 

Keluarga berusaha menyembuhkan diabetesi dengan melakukan kontrol di 

poliklinik, puskesmas dan di RS, mencari informasi terkait perawatan luka 

diabetesi. 

Dukungan dalam bentuk materi yang diberikan keluarga terhadap 

pasien berbeda-beda, namun dukungan yang diberikan anggota keluarga 

kepada diabetesi dalam bentuk materi, pada umumnya ialah berupa 

makanan, minuman dan uang. Dukungan dalam bentuk non materi yang 

diberikan terhadap pasien adalah berupa doa, selain itu keluarga juga 

memberi semangat, memotivasi pasien serta berusaha untuk 

menyembuhkan penderita dengan memeriksakan ke dokter. Dukungan 

instrumental yang diberikan oleh keluarga terhadap diabetesi adalah 

pemberian bantuan berupa materi, hal ini terlihat  ketika keluarga memberi 

uang kepada perawat, sebagai bentuk dukungan untuk membantu biaya 
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pengobatan dan  perawatan diabetesi selama menjalani perawatan dan 

pengobatan.  

Respon positif anggota keluarga dalam menghadapi penyakit yang 

dialami oleh diabetesi yaitu dengan mengupayakan kesembuhan diabetesi. 

Anggota keluarga dalam hal ini telah menggerakan mekanisme koping 

adaptif, yaitu mencari dukungan sosial, mencari dan meminta bantuan, hal 

ini sesuai dengan pernyataan Rasmun (2001) bahwa koping keluarga adaptif 

meliputi: mencari dukungan sosial, mengkaji ulang stress, mencari dukungan 

spiritual dan mencari bantuan. 

Pemberian uang oleh keluarga kepada perawat dimaksudkan untuk 

membantu biaya pengobatan dan perawatan diabetesi selama di rawat baik 

di rumah sakit maupun pengobatan dan perawatan wound care, sedangkan 

pemberian doa dimaksudkan agar pasien diberi kesembuhan, kekuatan dan 

kesabaran dalam menghadapi penyakit yang dideritanya, karena doa 

diyakini merupakan suatu cara berhubungan dengan Tuhan dan doa yang 

diberikan oleh anggota keluarga memiliki tujuan, yaitu untuk kesembuhan 

pasien. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan sosial menimbulkan rasa empati 

dari keluarga kepada diabetesi. 

Pemberian dukungan  kepada diabetesi baik dalam bentuk materi 

maupun non materi menunjukkan, bahwa keluarga memiliki kepedulian 

terhadap diabetesi atau saling membantu. Keempat anggota keluarga yang 

menjadi anggota keluarga  dalam penelitian ini memberikan dukungan dan 
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respon yang berbeda terhadap diabetesi. Diberikannya dukungan yang 

dibutuhkan oleh diabetesi merupakan dukungan sosial agar membantu 

proses kesembuhan. 

Rachmawati dan Turniati (2006), mengatakan bahwa dukungan sosial 

merupakan sebuah informasi yang didapat seseorang, berupa nasihat verbal 

dan nonverbal, bantuan atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat atau 

kehadiran keluarga, yang bermanfaat secara emosional dan memberikan 

efek bagi perilaku yang menerima. Ada empat bentuk dukungan  sosial yang 

diberikan kepada seseorang individu. Dalam penelitian ini ditemukan  bahwa 

dukungan sosial yang diberikan keluarga kepada diabetesi yaitu dukungan 

emosional berupa rasa empati, perhatian, memberi semangat dan rasa 

peduli kepada pasien, Hal ini  karena saat salah anggota keluarganya sakit 

ke- 4 anggota keluarga berdoa untuk kesembuhan diabetesi. Hal ini yang 

membuat pasien merasa diperhatikan dan merasa senang. Menurut Sobur 

(2003), motivasi merupakan istilah yang lebih umum  yang menunjuk pada 

seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang 

timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya dan tujuan akhir 

dari gerakan dan perbuatan. Dorongan yang muncul dari dalam diri individu 

maupun dari luar individu di sebut dengan motivasi. Motivasi yang berasal 

dari luar individu bisa didapat dari dukungan masyarakat berupa kehadiran. 

Individu ataupun seseorang yang mendapat motivasi akan melakukan suatu 

tindakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginannya. Anggota 

keluarga memberikan semangat dan nasehat kepada pasien, sehingga 
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pasien mempunyai semangat dan keinginan untuk sembuh. Selain itu, 

diabetesi merasa senang dan patuh terhadap anjuran yang diberikan oleh 

anggota keluarga yang merawat, selamamenjalani pengobatan dan 

perawatan di rumah. 

Menurut Hariandja (2012), sumber motivasi dapat berasal dari internal 

dan eksternal, namun dalam penelitian ini, yang akan dibahas hanya 

motivasi ekstenal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar 

individu atau dipengaruhi oleh proses interaksi antara individu dengan 

lingkungan disekitarnya, seperti kehadiran dan dukungan baik materi 

maupun non material, yang diberikan oleh anggota keluarga kepada pasien. 

Diabetesi yang sedang dirawat di rumah, membutuhkan dukungan 

sosial agar termotivasi untuk sembuh, karena dengan adanya motivasi, 

pasien mau mengikuti pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan serta anggota keluarga yang merawat. Kehadiran dan 

dukungan yang diberikan anggota keluarga ini, mempunyai pengaruh-

pengaruh terhadap psikologis diabetesi dengan ulkus ganggren, yang 

sedang menjalani perawatan dan pengobatan di rumah. Dampak psikologis 

yang timbul adalah pasien merasa senang, terhibur, bangga dan merasa 

diperhatikan oleh anggota keluarganya. 

Johnson dan Jhonson dalam Saputri dan Indrawati (2011), mengatakan 

bahwa dengan keberadaan orang lain, dapat memberi dukungan, semangat, 

perhatian yang dapat meningkatkan kualitas hidup yang bersangkutan. Hal 

ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan 
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Turniati (2006), menunjukkan bahwa dukungan sosial yang di berikan oleh 

PMO (pengawas minum obat) dapat meningkatkan motivasi pasien TB untuk 

sembuh. Dalam memberikan motivasi dan semangat kepada diabetesi, 

anggota keluarga  mengingatkan diabetesi untuk semangat dan mau makan 

makanannya agar lekas sembuh serta mendoakan pasien. 

Percaya kepada Tuhan dan berdoa. Hal ini dikarenakan anggota 

keluarga percaya dengan kekuatan iman dapat membuat anggota keluarga 

berpikir positif serta memberikankan kekuatan dan kesembuhan kepada 

pasien, sehingga anggota keluarga tetap optimis dalam merawat penyakit 

yang sedang diderita diabetesi dan anggota keluarga percaya bahwa doa 

yang diberikan kepada diabetesi dimaksudkan sebagai kekuatan spiritual 

yang dapat membuat diabetesi menjadi sembuh. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Kinasih dan Wahyuningsih (2012), hasilnya 

menunjukkan bahwa peran pendampingan spiritual dapat mempengaruhi 

motivasi sembuh pada pasien lanjut usia. 

Pemberian nasihat oleh anggota keluarga terhadap diabetesi 

mempunyai maksud bahwa, dengan adanya nasihat yang diberikan anggota 

keluarga, dapat mempengaruhi perilaku diabetesi untuk mengikuti semua 

anjuran yang diberikan oleh tim medis dan anggota keluarga yang merawat, 

agar cepat sembuh dari penyakit yang sedang diderita diabetesi. Nasihat 

merupakan sebuah informasi yang diterima pasien, tentang pentingnya 

anjuran yang diberikan oleh tim medis dan anggota keluarga yang merawat 

mengenai pengobatan dan perawatan, dengan adanya informasi dapat 
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menambah pengetahuan pasien untuk memahami pentingnya pengobatan 

dan perawatan, serta dapat mempengaruhi perilaku pasien, agar melakukan 

semua yang dianjurkan oleh tim medis dan anggota keluarga yang merawat, 

untuk mempercepat penyembuhannya. 

Dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga, membuat pasien 

mempunyai keninginan untuk sembuh. Keinginan pasien untuk sembuh, 

bukan semata-mata hanya keinginan tetapi merupakan suatu kebutuhan dari 

pasien untuk sembuh, karena kebutuhan untuk sembuh merupakan hal yang 

harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan menganggu keberlangsungan hidup 

pasien. Menurut  Abraham Maslow (dalam Sobur, 2003), motivasi 

didasarkan pada kebutuhan manusia. Dari kebutuhan itulah, pasien 

termotivasi untuk melakukan tindakan yang dapat mempercepat 

penyembuhannya, yaitu mengikuti semua anjuran yang diberikan oleh tim 

medis maupun oleh anggota keluarga yang merawat seperti konsumsi 

makanandan minuman  yang tidak mengandung tinggi gula, habiskan 

makanan yang diberikan dan melakukan perawatan medis lainnya. 

Ada beberapa aspek yang dapat  mempengaruhi motivasi sembuh 

pasien. Menurut (Smeet dalam Hardhiyani, 2013) mengungkapkan bahwa 

motivasi sembuh pasien  ditunjukkan dengan tiga aspek, diantaranya aspek 

memilii sikap positif, aspek orientasi pada tujuan dan aspek kekuatan 

pendorong individu. 

Aspek sikap positif yang ditunjukkan oleh 4 anggota keluarga dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan anggota keluarga tidak merasa cemas 
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berlebihan, semua anggota keluarga menerima kondisi pasien, anggota 

keluarga mengikuti anjuran tim medis yang merawat pasien di rumah, terkait 

perawatan dan pengobatan pasien, pada anggota keluarga yang ke- 2 

khususnya memiliki sikap optimis terhadap kesembuhan pasien. Aspek sikap 

positif lainnya yang ditunjukkan oleh semua anggota keluarga terkait 

penyakit yang diderita pasien yaitu selalu melakukan diskusi dan 

musyawarah bersam anggota keluarga lainnya untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapai terkait perawatan dan pengobatan pasien. 

Menurut Chrisman (2010), menjelaskan bahwa perlunya diskusi antara 

individu diabetes dengan keluarga untuk menentukan tujuan dan perawatan 

yang sesuai untuk mendukung kualitas hidup pasien guna mencapai 

harapan realistis. 

Aspek orientasi pada tujuan ditunjukkan pasien dan keluarga yang 

merawat  dengan cara mengikuti anjuran yang diberikan oleh tim medis 

misalnya pasien harus diberi makanan dengan kandungan gula yang 

rendah, pasien harus habiskan makanan yang disediakan. Semua yang 

dilakukan oleh anggota keluarga berorientasi pada tujuan yang diinginkan 

oleh anggota keluarga terhadap pasien yaitu untuk sembuh. Aspek kekuatan 

mendorong individu adalah ketika pasien menerimadukungan yang diberikan 

oleh anggota keluarga, sebagai motivasi kepada pasien untuk sembuh. 

Motivasi ini mendorong pasien untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

dapat mempercepat proses penyembuhannya, seperti mengikuti anjuran tim 

medis dan anggota keluarga yang merawat. 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

dukungan dan perilaku postif yang diberikan serta ditunjukkan oleh anggota 

keluarga yaitu anggota keluarga yang merawat pasien ada keterkaitannya 

dengan motivasi sembuh pasien yang sedang dirawat di rumah. Dukungan 

sosial dan perilaku positif yang diberikan anggota keluarga  dapat 

berpengaruh terhadap perilaku pasien yang sedang dirawat di rumah, 

sehingga membuat pasien patuh terhadap perawatan dan pengobatan yang 

diberikan oleh tim medis dan anggota keluarga yang merawat.  

4.5.4   Mekanisme koping maladaptif keluarga sebagai caregiver 

Dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang dialami oleh 

diabetesi yang sukar disembuhkan dan tidak mampu dalammemenuhi 

kebutuhan dasarnya secara mandiri, setiap anggota keluarga mempunyai 

respon masing-masing terhadap masalah kesehatan yang dialami anggota 

keluarganya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut keseluruhan 

anggota keluarga cendrung menunjukkan mekanisme koping maladaptif hal 

ini karena dalam menghadapi permasalahan keseluruhan anggota keluarga 

cendrung melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi kesehatan 

diabetesi. Mekanisme koping maladaptif keluarga dapat di tunjukkan dalam 

berbagai respon negatif keluarga sebagai caregiver bagi diabetesi yaitu 

berupa minum minuman keras dan  merokok serta konsumsi obat tidur hal 

ini dilakukan oleh anggota keluarga yang ke- 3 dan dimaksudkan 

supayaanggota keluarga merasa lebih tenang. Perilaku ini dilakukan oleh 

anggota keluarga 3 setiap anggota keluarga 3 merasakan stress baik terkait 
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pekerjaan maupun terkait salah satu anggota keluarganya yang mengalami 

gangguan kesehatan, namun semenjak adanya anggota keluarganya yang 

sakit anggota keluarga 3 lebih sering mengkonsumsi minuman keras 

bersama teman-temannya. selanjutnya respon negatif yang ditunjukkan oleh 

semua anggota keluarga (anggota keluarga 1-4) adalah terjadinya 

peningkatan emosi dan perasaan jengkel atau marah terhadap situasi. 

Perasaan marah dan jengkel yang dialami oleh anggota keluarga muncul 

terkait perawatan dan pemeliharaan diabetesi. Semenjak adanya salah satu 

anggota keluarganya yang sakit anggota keluarga 1 juga merasa terbebani 

secara fisik seperti merasa kelelahan. Hal ini sering dirasakan oleh anggota 

keluarga 1. Keluarga  mengeluh dan merasakan banyaknya uang yang 

dikeluarkan dalam perawatan diabetesi sehingga menurunkan  

perekonomian keluarga, tidak hanya beban fisik yang dirasakan anggota 

keluarga 1 dan 2 namun beban nonfisik juga ditunjukkan. Lebih lanjut kondisi 

diabetesi yang sukar disembuhkan dan dapat berakibat fatal menjadikan 

beban pikiran tersendiri bagi anggota keluarga 1 dan 2.  

Brunner dan Suddarth, 2002 dalam Nursalam dan Kurniawati (2007) 

mengatakan bahwa mekanisme koping maladaptif adalah mekanisme koping 

yang menghambat fungsi integrasi, menganggu pertumbuhan, menurunkan 

otonomi dan cenderung menguasai lingkungan. Kriterianya adalah perilaku 

cendrung merusak, melakukan aktivitas yang kurang sehat seperti konsumsi 

alkohol,obat-obatan,makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, 

perilaku cendrung menghindar dan menarik diri.Brunner dan Suddarth (2002 
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dalam Nursalam dan Kurniawati (2007) pun  menjelaskan bahwa Iindividu 

yang tidak mempunyai motivasi untuk menghadapi dan menyelesaikan 

masalah akan membentuk koping yang bersifat destruktif. Adanya kesamaan 

respon maladaptif yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan respon 

maladaptif yang dikemukakan oleh Brunner dan Suddarth (2002) dalam 

Nursalam dan Kurniawati (2007)  yaitu bahwa mekanisme koping maladaptif 

yaitu menurunkan otonomi, melakukan aktivitas yang kurang sehat seperti 

konsumsi alkohol, menggunakan  obat. 

4.5.5   Kebutuhan layanan kesehatan 

Perubahan tingkah laku serta perubahan fisik pada Diabetesidengan 

ulkus gangren mengidentifikasikan bahwa diabetesi membutuhkan 

pelayanan kesehatan untuk membantu proses kesembuhannya. Dalam 

kebutuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien maka anggota 

keluarga yaitu anggota keluarga berusaha dengan berbagai hal. Hal ini 

dilakukan oleh keluarga mengingat diabetesi tidak mampu memenuhi 

layanan kesehatan untuk dirinya tanpa bantuan dari anggota keluarga 

karena diabetesi dalam keadaan sakit dan tidak mampu melakukan aktivitas 

seperti biasanya. Layanan kesehatan dibutuhkan oleh anggota keluarga bagi 

kesembuhan diabetesi yaitu layanan kesehatan terkait perawatan diabetesi 

dirumah. Tidak semua anggota keluarga turut serta dalam semua 

pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Untuk memenuhi layanan 

kesehatan bagi Diabetesi, keluarga menggunakan obat herbal sebagai 

penunjang kesehatan diabetesi, membantu mengantar diabetesi untuk 
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melakukan kontrol diklinik, melakukan pengobatan dibalai kesehatan, 

dipuskesmas, dan dirumah sakit bahkan dalam memenuhi kebutuhan 

kesehatan bagi diabetesi, anggota keluarga mencari perawat profesional 

dibidangnya dalam hal ini yaitu perawat luka dengan  diabetesi ulkus 

gangren dengan berbagai cara. Semua hal tersebut dilakukan agar diabetesi 

sehat kembali serta dapat melakukan aktivitas secara mandiri seperti sedia 

kala.Diperlukan pelayanan kesehatan khusus dibidangnya yaitu perawatan 

luka bagi diabetesi dengan ulkus gangren karena pasien memerlukan 

perawatan secara rutin dan berkelanjutan yang dilakukan dirumah agar 

kesehatan pasien dapat dikontrol.  Dalam pemenuhan kebutuhan layanan 

kesehatan bagi diabetesii tidak semua anggota keluarga dapat 

melakukannya secara maksimal seperti pada anggota keluarga 4. Anggota 

keluarga 4 tidak begitu memahami dan turut serta secara maksimal dalam 

pemenuuhan kebutuhan layanan kesehatan diabetesi hal ini dikarenakan 

kesibukan pekerjaan anggota keluarga  yang dimulai dari jam 7 pagi hingga 

jam 21.00 malam. Sebagai caregiver bagi diabetesii dalam hal ini yaitu 

anggota keluarga, membutuhkan layanan kesehatan yang murah ataupun 

bebas biaya hal ini karena kondisi perekonomian keluarga. Kebutuhan 

layananan kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses 

kesembuhan diabetesi adalah kebutuhan akan pendidikan kesehatan. Dalam 

perawatan diabetesidengan ulkus gangren di butuhkan pelayanan kesehatan 

yang benar-benar bermutu serta berkualitas untuk memberikan dampak 

yang baik dan signifikan bagi kesembuhan diabetesi.  Dominan kebutuhan 
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layanan kesehatan yang dibutuhkan anggota keluarga adalah kebutuhan 

pendidikan kesehatan terhadap diabetesii, dalam penelitian ini teridentifikasi 

bahwa semua anggota keluarga memerlukan informasi tentang perawatan. 

Informasi yang dibutuhkan oleh keluarga dalam merawat pasien meliputi 

cara merawat pasien, makanan yang boleh dan yang tidak boleh dikonsumsi 

oleh pasien DM dengan ulkus gangren. Peran perawat pada keluarga yang 

merawat pasien adalah memastikan bahwa pemberian asuhan yang 

diberikan oleh keluarga kepada pasien dapat berlangsung dengan baik 

(Miller, 2004). Sesuai dengan pernyataan. Yeaworth dan McCabe (1992 

dalam Hogstel, 1995) bahwa nursing homes  merupakan pelayanan 

perawatan jangka panjang yang memiiiki desain dan pendekatan khusus. 

4.5.6 Makna budaya 

Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di Jawa dan dilahirkan di 

Jawa. Budaya Jawa mengajarkan bagi anak supaya berbakti terhadap 

orang tua. Menurut Sentosa (2010) berbakti dapat diaplikasikan dengan 

cara menghargai jasa orangtua dan menyimpannya dalam hati 

sanubarinya. Soekanto dan Sulistyowati (2014), kebudayaan mengatur 

manusia untuk mengerti cara bertindak, berperilaku, berbuat dan bersikap 

ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Budaya yang dianut oleh 

masyarakat akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku mereka 

dalam  kehidupan sehari-hari dan ini sering disebut dengan sistem sosial. 

Menurut Koenjaraningrat (2015) bahwa, sistem sosial merupakan aktivitas 

manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya yang terjadi setiap 



84 
 

detik, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, serta mengukir pola-pola 

tertentu berdasarkan norma yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam 

situasi saat ini anggota keluarga memakai setiap nilai-nilai  budaya yang 

muncul meliputi kesadaran bahwa apa yang dimilki saat ini merupakan 

hasil dari apa yang pernah diberikan orangtua dahulu. Orangtua 

memberikan dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga semenjak  

anggota keluarga masih bayi seperti memenuhi kebutuhan dalam 

perawatan dan pemeliharaan baik dari segi materi maupun non materi. 

Orangtua bagi keluarga merupakan orang yang paling berjasa karena telah 

rela berkorban baik dari segi materi maupun non materi, hal tersebut 

dilakukan oleh orangtua tanpa meminta imbalan.  Berkat orang tua 

sehingga anggota keluarga dapat menikmati kehidupan yang dijalani saat 

ini, kasih sayang  dan perasaan tulus orang tua merawat anggota keluarga 

semenjak bayi menjadikan anggota keluarga mempunyai perasaan yang 

sama ketika dihadapkan dalam pemeliharaan dan perawatan diabetesi. 

Sebagai anak dan menantu keluarga merasa ingin berbalas budi terhadap 

orangtuanya.Makna budaya dan spiritual dalam penelitian ini digambarkan 

dalam sub tema budaya dan spiritual. Makna budaya yang dirasakan oleh 

anggota keluarga merupakan tanggung jawab moral untuk membalas budi 

pada orang tuayang dilakukan oleh anggota keluarga mengingat kewajiban 

mereka sebagai anak dan menantu terhadap orangtuayang telah merawat 

dan membesarkan mereka dengan penuih kasih sayang. Hubungan sosial 

yang telah terbangun didalam suatu keluarga, membuat keluarga 
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memperlakukan anggota keluarganya yang sakit penuh dengan kasih 

sayang dan ketulusan,hal ini menandakan  bahwa anggota keluarga 

memiliki sistem kekerabatan dan hubungan sosial yang masih baik serta 

rasa kepedulian dalam keluarga masih sangat tinggi. Tradisi balas budi 

yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan tradisi yang perlu 

ditanamkan didalam diri setiap individu, menjaga ikatan sosial diantara 

keluarga perlu dilakukan karena hal ini dapat mempererat hubungan 

kekeluargaan, mempererat kebersamaan dan menjadikan  hubungan 

keluarga  menjadi harmonis dan membuat keluarga saling membantu serta 

dapat mendorong pasien untuk sembuh. Tradisi balas budi tersebut dapat 

mempererat hubungan kekeluargaan, kebersamaan, menjadikan keluarga 

harmonis serta mendorong kesembuhan pasien karena dengan 

dilkukannya hal tersebut maka suasana didalam keluarga menjadi damai 

serta memunculkan perasaan empati, simpati dan mendorong keluarga 

untuk bertindak dalam proses perawatan dan pemeliharaan keluarga yang 

sakit, dan dengan suasana yang baik tersebut maka pasienpun menjadi 

tenang dan terhindar dari stress. Menurut Martire (2006) perawatan 

terhadap orang tua dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, hal ini 

untuk membalas atas asuhan yang dilakukan oleh orang tua merekasaat 

mereka masih kecil.    

  Penelitian yang dilakukan peneliti menggambarkan bahwa makna 

budaya yang dirasakan oleh semua anggota keluarga merupakan 

tanggung jawab moral untuk membalas budi pada orang tua. 


