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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

      Dari data yang didapatkan selama penelitian, ditemukan 6 tema yang 

meliputi: 1) Perjalanan penyakit DM: 2) Peran dan fungsi keluarga; 3) 

Mekanisme koping adaptif keluarga sebagai caregiver; 4) Mekanisme koping 

maladaptif keluarga sebagai caregiver; 5) Kebutuhan layanan kesehatan; 6) 

Makna budaya. Dari tema-tema yang muncul, disimpulkan beberapa respon 

mekanisme koping adaptif dan maladaptif yang ditunjukan oleh anggota 

keluarga selama proses perawatan Diabetesi.Respon adaptif yang ditunjukan 

oleh anggota 1,2,3 dan 4 meliputipenerimaan terhadap kondisi Diabetesi, 

pemberian dukungan sosial seperti membantu biaya perawatan dan 

pengobatan Diabetesi, serta memberikan semangat dan motivasi. Selain itu, 

keempatnya juga membiasakan diri untuk berdoa dan berdiskusi dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

       Untuk respon maladaptif, keseluruhan anggota keluarga mengeluhkan 

beban biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengobatan dan perawatan 

Diabetesi, apalagi setelah muncul komplikasi ulkus gangren. Selain karena 

biaya, masing-masing anggota keluarga juga merasa terbebani secara fisik, 

karena merawat Diabetesi sering membuat mereka lelah. Sehingga, tak 

jarang situasi tersebut membuat anggota keluarga 1, 2 dan 4 merasa 

jengkel/marah saat melakukan perawatan pada Diabetesi, apalagi menurut 
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mereka, waktu mereka banyak habis untuk mengurusi Diabetesi saja dan 

hampir tidak punya waktu untuk keluarga mereka masing-masing. Sementara 

anggota keluarga 3 yang banyak dikeluhkan oleh anggota keluarga lainnya 

karena jarang di rumah karena sibuk akan pekerjaanya sebagai karyawan di 

Tabloit keliling serta lebih sering mengkonsumsi alkohol dan obat tidur 

sebagai penenang jikalau ada masalah baik itu masalah pribadi maupun 

masalah yang berkaitan dengan kondisi Diabetesi.  

       Ada beban moril yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Merasa 

punya tanggung jawab dan tugas untuk membalas budi baik terhadap orang 

tua menjadi faktor yang membuat semua anggota keluargabekerja sama 

untuk memberikan perawatan Diabetesi.  

5.2 Saran 

        5.2.1 Perawat 

Perawat memberikan edukasi terkait kondisi terkini Diabetesi kepada 

anggota keluarga serta menjelaskan segala bentuk perubahan yang akan 

terjadi baik secara fisik dan psikis, juga perubahan kemampuan dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari. Termasuk pula penjelasan terkait bentuk-

bentuk perawatan dan pengobatan yang harus dijalani oleh Diabetesi serta 

stressorapa saja yang nantinya akan muncul. Dengan adanya edukasi ini, 

diharapkan keluarga dapat mempersiapkan diri (meliputi biopsikoso,piritual 

dan finansial) sebaik mungkin sehingga setiap stressor yang muncul dapat 

direspon dengan mekanisme koping adaptif. 
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        5.2.2 Keluarga 

Keluarga harus memahami betul peran dan fungsinya terkait 

perawatan dan pengobatan anggota keluarga yang sakit sebab hal-hal 

terkait biaya pengobatan dan perawatan menjadi sangat sensitif bahkan 

dapat menjadi sumber konflik jika tidak didiskusikan dengan baik antar 

anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga harus kompak, 

memiliki rasa tanggung jawab, peduli dan mau untuk sedikit berkorban 

(waktu, tenaga, dan uang) agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Hal lainnya ialah, terbentuknya komunikasi yang baik dan efektif antar 

angota keluarga agar setiap permasalahan yang ada dapat didiskusikan 

untuk mendapatkan terbaik, disepakati semua pihak dan tidak merugikan 

salah satu diantaranya. 

        5.2.3 Penelitian selanjutnya 

DM dan mekanisme koping merupakan area penelitian yang masih 

sangat luas untuk diteliti.Terlebih lagi kondisi DM yang dapat memunculkan 

komplikasi-komplikasi pada organ tubuh lainnya dan memperparah kondisi 

psikis pasien, contohnya amputasi.Calon peneliti yang tertarik meneliti 

pada area ini, dapat melanjutkan penelitian ini kepada pasien DM yang 

karena komplikasi ulkus gangren, salah satu organ tubuhnya harus 

diamputasi. 

 


