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Lampiran I 

SURAT PENGANTAR PENELITIAN 
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Lampiran II 

 

LEMBAR PERSETUJUAN ANGGOTA KELUARGA 

(Informed Consent) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama (inisial)  : 

Umur    : 

Hubungan dengan pasien : 

Menyatakan bahwa telah menerima penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

yang akan diikuti, untuk itu, saya bersedia menjadi anggota keluarga penelitian 

yang dilakukan peneliti dengan judul “Mekanisme koping adaptif dan 

maladaptif keluarga diabetesi melitus tipe 2 dengan ulkus gangren”. Saya 

mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data 

mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. 

Semua berkas yang mencantumkan identitas saya (termasuk rekaman 

wawancara dan foto) hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data 

dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti dan pihak-

pihak terkait (pembimbing) yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data 

penelitian. 

Demikian, dengan sukarela dan tanpa unsur paksaan dari siapapun saya 

bersedia berperan dalam penelitian ini. 

        

       Semarang,...,... 2017 

 

 

Peneliti,                        Informan, 

 

 

(Robby Irwandi)     (   ) 
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Lampiran III 

LEMBAR BIODATA ANGGOTA KELUARGA 

A. DATA UMUM 

1. Umur responden : 

2. Jenis kelamin   : 

a) Laki-laki 

b) Perempuan 

3. Pendidikan   : 

a) Tidak sekolah 

b) SD 

c) SLTP 

d) SLTA 

e) Akademi/Perguruan tinggi 

4. Pekerjaan   : 

a) Tani 

b) Buruh 

c) Wiraswasta 

d) PNS 

e) Lain-lain sebutkan...... 

5. Hubungan dengan pasien... 

6. Pendapatan keluarga /bulan.... 
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Lampiran IV 

PANDUAN WAWANCARA 

Judul penelitian : Studi Kasus Mekanisme  Koping Adaptif Dan Maladaptif   

Keluarga Diabetesi Melitus Tipe 2 Dengan Ulkus Gangren 

Peneliti        :  Robby Irwandi 
NIM                                      :  462012063 
A. LATAR BELAKANG DEMOGRAFI SOSIAL 

a. Nama   :  
b. Jenis kelamin  :   
c. Usia   : 

 
B. PANDUAN WAWANCARA 
 

TEMA INDIKATOR DAFTAR PERTANYAAN 

1. Diabe-

tes meli-

tus tipe 

II 

 Pengertian Diabetes Melitus 

tipe 2 

   DM tipe 2: penyakit 

gangguan metabolik yang 

ditandai oleh kenaikan gula 

darah akibat penurunan 

sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas dan atau ganguan 

fungsi insulin 

  (resistensi insulin) Depkes 

(2005). 

1. Apakah saudara mengetahui penyakit seperti 

apa yang diderita oleh ibu x? 

2. Sejauh yang saudara pahami apakah yang 

dimaksud dengan DM tipe 2? 

3. Bisakah saudara menceritakan sejak kapan si x 

menderita penyakit DM tipe 2? 

4. Bagaimana kondisi dari si X? 

 

 Perawatan DM tipe 2 

   Perawatan yang sebaiknya 

untuk penderita dm tipe 2: 

Olahraga teratur untuk 

membakar kalori/peningkatan 

aktivitas fisik (150 menit per 

minggu, program diet 

(umumnya pengurangan 

asupan karbohidrat), 

pengurangan berat badan 

(menjaga pola makan agar 

tetap baik seperti batasi 

konsumsi makanan yang 

banyak mengandung gula, 

lemak, serta banyak konsumsi 

makanan yang dapat 

memperbaiki kerja ginjal 

seperti omega 3 dll, makanan 

1. Apa saja yang anda lakukan untuk membantu 

merawat x? 

2. Tindakan seperti apakah yang saudara lakukan 

semenjak mengetahui bahwa si x terdiagnosa 

DM tipe 2? 

3. Seberapa sering dlm sehari anda membantu x 

dalam beraktifitas? 

4.  Bisakah saudara ceritakan tindakan apa yang 

saudara lakukan agar penyakit anggota 

keluarganya tidak semakin memburuk?  

5. Apakah anda mengetahui pantangan yang harus 

di jalanani si X hususnya di makanan, Bisakah 

Saudara ceritakan? 

6. Bisakah saudara ceritakan aktivitas seperti apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh X? 
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yang sebaiknya dikonsumsi 

adalah  yang mengandung 

karbohidrat kompleks, 

protein, mineral, konsumsi 

obat tablet untuk mengontrol 

gula darah, 

   Mengubah beberapa pola 

hidup yang kurang baik: 

Tidak merokok,konsumsi 

alkohol berlebihan, istirahat 

yang cukup (Fox dan  kilvert, 

2010). 

 Perawatan ulkus gangren  

  Penanganan ulkus diabetes 

terdiri dari penentuan dan 

perbaikan penyakit dasar 

  penyebab ulkus, perawatan 

luka yang baik, dan 

pencegahan kekambuhan 

ulkus (McCarthy JG,Plastic 

Surgery ).Tujuan utama dalam 

penatalaksanaan ulkus 

diabetes adalah penutupan 

luka(Stillman, RM, 

2008).Dasar dari perawatan 

ulkus diabetes meliputi 3 hal 

yaitu debridement( membuang 

jaringan yang mati), 

offloading (pengurangan 

tekanan pada ulkus) dan 

kontrol infeksi (Kruse I, 

Edelman S,2006) 

1. Apakah saudara mengetahui dampaknya apabila 

penyakit yang dialami X  tidak ditangani 

dengan baik? 

2.  Bisakah saudara ceritakan menurut saudara 

apakah yang akan terjadi apabila kaki x terkena 

goresan dan luka? 

3. Apakah saudara mengetahui dan memahami 

seperti apa dampak fisik dari  penyakit DM 

tersebut? 

4. jika melihat kondisi luka yang tindak kunjung 

sembuh tindakan seperti apakah yang sudah 

dilakukan saudara? 

2. Peran 

dan 

fungsi 

keluarg

a 

 peran dan fungsi keluarga; 

Pemeliharaan dan 

perawatan 

   Peran dan Fungsi keluarga: 

membantu memelihara dan 

merawat serta memberikan 

dukungan kepada anggota-

anggotanya yang sakit 

(Sentosa, 2009). 

 

1. Ketika saudara mengetahui si x terdiagnosa DM 

tipe 2 tindakan seperti apa yang saudara 

lakukan? 

2. Bisakah saudara ceritakan apa saja yang saudara 

lakukan sebagai tugas anda dalam keluarga? 

3. Kalau ada yang sakit seperti ini tindakan seperti 

apakah yang anda lakukan? 

4. Sejauh manakah saudara memberikan perhatian 

terhadap keluarganya yang 

sakit?5.Bagaimanakan saudara memberikan 

dukungan kepada anggota keluarganya yang 

sakit? 

5. Bisakah saudara ceritakan  apa yang saudara 

lakukan dalam merawat  keluarganya yang 

sakit? 

6. Apakah saudara merasa mempunyai tugas 

tambahan semenjak ada keluarganya yang 

sakit? 

7.  Apakah saudara pernah membantu 

membersihkan luka dari anggota keluarganya 

yang sakit? 

8. Bagaimanakah menurut saudara peran seperti 

apakah yang dibutuhkan anggota  keluarganya 

yang sedang  sakit? 
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3. Mekani

sme 

koping  

 Mekanisme koping 

Adaptifkeuarga 

   Adalah mekanisme koping 

yang mendukung fungsi 

integrasi, pertumbuhan, 

belajar dan mencapai 

tujuan.serta melakukan 

aktivitas yang konstrukstif 

(Lazarus & Folkman, 2006). 

 Mekanisme Koping 

Maladaptif keluarga 

   Adalah mekanisme koping 

yang menghambat fungsi 

integrasi, menganggu 

pertumbuhan, menurunkan 

otonomi dan cenderung 

menguasai lingkungan 

misalnya:minum minuman 

keras,konsumsi obat-

obatan,dan perilaku bersifat 

destruktif (Lazarus & 

Folkman,2006 

 

1. Bisakah saudara ceritakan sudah berapa lama 

anggota keluarganya sakit? 

2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu semenjak ada 

anggota keluarga nya yang sakit? 

3. Bisa Saudara ceritakan bagaimana reaksi 

saudara waktu pertama kali mengetahui bahwa 

si x terdiagnosa DM? 

4. Bisakah saudara ceritakan apa yang saudara 

pikirkan saat itu? 

5. Apakah ada perubahan dalam kehidupan 

saudara setelah anggota keluarganya yang 

sakit? 

6. Bisakah saudara ceritakan bagaimanakah 

keadaan perekonomian saudara semenjak 

adanya masalah terkait si x? 

7. Apakah saudara merasa tertekan ketika  adanya 

masalah terkait x yang telah terdiagnosa DM? 

8. Bisakah saudara menceritakan seperti apa 

tekanan yang dialami ? 

9. Bisakah saudara ceritakan seperti apakah 

saudara menanggapi masalah tersebut? 

10. Usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan 

selama ini? 

11. Apakah saudara pernah minum-minuman keras 

untuk untuk menghilangkan tekanan dan 

masalah yang telah terjadi? 

12. Bagaimanakah kelancaran 

hubungan/komunikasi saudara dengan tetangga 

ketika adanya masalah? 

13. Bagaimanakah komunikasi antar sesama 

keluarga saudara semenjak adanya masalah 

terkait penyakit yang di derita x? 

14. Apakah semua anggota keluarga saling bertukar 

pikiran dan diskusi terkait penyakit anggota 

keluarganya? 

15. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam 

mengatasi masalah? 

16. Hambatan seperti apakah yang saudara alami 

dalam proses perawatan keluarganya yang 

sakit? 

17. Apakah saudara dapat menerima kondisi yang 

sekarang? 

18. Apa yang menjadi alasan sudara ikut serta 

dalam prose perawatan dan pemeliharaan 

terhadap ibu x? 

19. Bisakah saudara ceritakan  bagaimana 

prosesnya? 

20. Apakah saudara pernah memberikan semangat 

atau dukungan kepada keluarganya yang sakit, 

bisakah saudara jelaskan! 

21. Apa harapan bapak/ibu sekarang dan bagaimana 

cara bapak ibu mewujudkan harapan tersebut? 

 

 



 

102 
 

Lampiran V 

 

LEMBAR OBSERVASI 
 

Judul penelitian  : Studi Kasus Mekanisme  Koping Adaptif dan Maladaptif 

Keluarga Diabetesi Melitus Tipe 2 Dengan Ulkus Gangren  

Peneliti                  : Robby Irwandi 

NIM                       : 462012063 

 

N

O 

OBJEK 

OBSERVASI 
WAKTU TEMPAT PELAKU 

DESKRIPSI 

OBJEK 

OBESERVASI 

1 

Peran dan    
fungsi 
keluarga: 
Pemelihar
aan dan 
perawatan 

    

2
. 

Mekanism
e koping 
Adaptif 

    

3 
Mekanism
e koping 

Maladaptif 
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4 
Perilaku 
umum 
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Lampiran VI 

GAMBAR RUMAH ANGGOTA KELUARGA 

  

 

 


