DUKUNGAN KELUARGA BAGI PENDERITA
DIABETES MELITUS TIPE DUA

OLEH
YUANITA WIJAYANTI
802011072

TUGAS AKHIR
Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), saya yang bertanda
tangan dibawah ini :
Nama
: Yuanita Wijayanti
Nim
: 802011072
Pogram Studi : Psikologi
Fakultas
: Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana
Jenis Karya
: Tugas Akhir
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UKSW hal bebas
royalty non-ekslusif (non-exclusive royality freeright) atas karya ilmiah saya berjudul :
DUKUNGAN KELUARGA BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE DUA
Dengan hak bebas royalty non ekslusif ini, UKSW berhak menyimpan mengalihmedia/
mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan
tugas akhir saya, selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Salatiga
Pada Tanggal : 24 November 2015
Yang menyatakan

Yuanita Wijayanti

Mengetahui
Pembimbing Utama

Krismi Diah Ambarwati, M. Psi.

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

: Yuanita Wijayanti

NIM

: 802011072

Program Studi : Psikologi
Fakultas

: Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir, judul :
DUKUNGAN KELUARGA BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE DUA
Yang dibimbing oleh :
1. Krismi Diah Ambarwati, M. Psi

Adalah benar-benar hasil karya saya.
Didalam laporan tugas akhir tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau menurun dalam bentuk rangkaian kalimat atau
gambar serta simbol yang saya akui seolah-olah sebagai karya sendiri tanpa memberikan
pengakuan kepada penilis atau sumber lainnya.

Salatiga, 24 November 2015
Yang memberi pernyataan

Yuanita Wijayanti

LEMBAR PENGESAHAN
DUKUNGAN KELUARGA BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE DUA
Oleh
Yuanita Wijayanti
802011072

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Guna Memenuhi Sebagaian Dari Persyaratan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Psikologi
Disetujui pada tanggal : 24 November 2015
Oleh :
Pembimbing Utama

Krismi Diah Ambarwati, M. Psi.
Diketahui oleh,

Disahkan oleh,

Kaprogdi

Dekan

Dr. Chr. Hari, S. MS

Prof. Dr. Sutarto Wijono, M.A

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015

DUKUNGAN KELUARGA BAGI PENDERITA
DIABETES MELITUS TIPE DUA

Yuanita Wijayanti
Krismi Diah Ambarwati

Program Studi Psikologi

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015

Abstrak

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan, dan penentuan keluarga terhadap penderita
yang sakit (Friedman 2010). Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh seseorang yang
menderita diabetes. Dengan adanya dukungan keluarga, penderita diabetes merasa dicintai,
dihargai dan masih dibutuhkan oleh anggota keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk
mendeskripsikan dukungan keluarga bagi penderita diabetes melitus tipe dua. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik
pengumpulan data kepada tiga partisipan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga
partisipan mendapatkan dukungan keluarga dari keluarga mereka seperti suami, istri, anakanak dan anggota keluarga lainnya. Ketiga partisipan mendapatkan dukungan keluarga
berupa dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan
emosional, finansial serta dukungan spiritual. Hanya saja, partisipan ketiga tidak
mendapatkan dukungan spiritual karena partisipan ketiga beranggapan bahwa ia tidak perlu
diingatkan untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan, sebab itu adalah kesadaran dari
partisipan ketiga sendiri.
Kata kunci : dukungan keluarga, diabetes mellitus tipe dua.
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Abstract
Family support is an attitude, actions, and the determination of the families of patients who
are sick. (Friedman 2010). Family support is needed by a person suffering from diabetes.
Diabetes mellitus is a disease that can not be cured with the support of family, diabetics
feel loved, appreciated and still needed by a family member. This study was conducted to
describe family support for people with diabetes mellitus type two. the research method
used is descriptive qualitative, with interviews as data collection techniques to three
participants results showed that all three participants get family support from their families
as husbands, wives, children and other family members. Third participants get family
support in the form of instrumental support, informational support, appraisal support,
emotional support, financial and spiritual support. Only a third of participants did not get
spiritual support as a third participant thought that he does not need to be reminded to
worship and pray to God, because it is the realization of a third participant him self.
Keywords : family support, diabetes mellitus type two
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PENDAHULUAN
Penyakit kronis adalah penyakit yang mempunyai karakteristik yaitu suatu penyakit
yang bertahap-tahap, mempunyai perjalanan penyakit yang cukup lama, dan sering tidak
dapat di sembuhkan Belsky (dalam Riri & Nasution 2014). Menurut Borrow (1996)
penyakit kronis merupakan suatu penyakit yang cukup lama dan penyebabnya tidak dapat
diketahui secara jelas dan umumnya penyembuhan tidak dapat di lakukan. Tujuannya
hanya untuk mengontrol, menjaga, supaya tidak dapat terjadi komplikasi. Penyakit kronis
adalah penyakit yang membutuhkan waktu cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau
spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna, penyakit kronis sangat
erat hubungannya terhadap kecacatan dan timbulnya kematian (Adelman & Daly, 2001).
Contoh penyakit kronis adalah diabetes melitus, TBC, kanker, dan penyakit jantung
(Purwaningsih & Karbina, 2009).
Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolisme karbohidrat
yang berlangsung kronis, yang pada suatu saat dapat menyebabkan berbagai komplikasi
yang bersifat kronis (Smlezter & Bare 2000). Menurut Brunner dan Suddarth. (2002)
diabetes melitus (DM) yaitu sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan
kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Data

dari

Departemen

Kesehatan

menunjukkan, jumlah pasien DM rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit menempati
urutan pertama. Tahun 1995 jumlah pengidap diabetes diperkirakan 4,5 juta, tahun
2005 diperkirakan menjadi 12 juta penderita, dan 14 juta orang pada tahun 2006 (Tandra,
2007).
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World Health Organization (WHO) memprediksi kenaikan jumlah penderita
diabetes melitus di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada
tahun 2030 (PERKENI, 2006). Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF)
tahun 2002, Indonesia merupakan negara ke empat terbesar untuk prevalensi diabetes
melitus setelah negara India, Cina, dan Amerika Serikat (Suryono, 2008). Hasil dari
penelitian yang dilakukan oleh Litbangkes Depkes Indonesia pertama kali mempunyai data
nasional prevalensi diabetes untuk daerah urban sebesar 5,7%. Peningkatan prevalensi
diabetes melitus diIndonesia menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup sumber
daya manusia (PERKENI, 2006). Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 2007,
diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat penyakit diabetes melitus pada
kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki rangking ke-2 yaitu 14,7% dan
daerah pedesaan urutan ke-6 yaitu 5,8%. Dari hasil tersebut, didapatkan juga prevalensi
nasional penyakit diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan darah pada penduduk usia >
15 tahun di perkotaan sebesar 5,7% (Depkes,2007).
Diabetes melitus adalah penyakit dimana tubuh tidak menghasilkan insulin atau
tidak dapat menggunakan insulin dengan semestinya. Insulin adalah hormon yang di
perlukan untuk mengubah gula, zat tepung, dan makanan lainnya menjadi energi yang
diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Diabetes dibagi menjadi dua tipe, tipe pertama
adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah
dihancurkan oleh proses outoimun hiperglikemia puasa akibat produksi glukosa yang tidak
terukur oleh hati. Disamping itu glukosa yang terdapat dari makanan tidak dapat disimpan
dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan tetap menimbulkan hiperglikemia post
prandial setelah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak
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dapat menyerang kembali semua glukosa yang tersaring keluar akibatnya glukosa keluar
bersama urine (Smeltzer & Bare, 2002). Kemudian, ada yang dinamakan dengan diabetes
tipe dua yaitu berhubungan dengan resistensi insulin dan sekresi insulin. Normalnya insulin
agar terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya dengan
reseptor tersebut terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel.
Resistensi insulin pada diabetes tipe dua disertai penurunan reaksi intra sel sehingga insulin
menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa jaringan (Mansjoer, 2000).
Komplikasi makrovaskular biasanya dialami oleh penderita diabetes tipe dua
(Widyawati, 2014). Komplikasi ini dapat berupa jantung koroner, akibat kelainan fungsi
pada jantung akibat diabetes melitus maka terjadi penurunan kerja jantung untuk memompa
darahnya ke seluruh tubuh sehingga tekanan darah akan naik (Corwin, 2001). Kemudian,
ada pembuluh darah kaki, timbul karena adanya anesthesi fungsi saraf-saraf sensorik,
keadaan ini menyebabkan gangren infeksi dimulai dari celah-celah kulit yang mengalami
hipertropi, pada sel-sel kuku kaki yang menebal dan halus, demikian juga pada daerahdaerah yang terkena trauma ( Corwin, 2001).
Tidak hanya permasalahan fisik saja, akan tetapi, DM tipe 2 juga dapat
mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, maupun ekonomi penderitanya. Dampak
psikologis berupa stres maupun cemas terhadap penyakit DM tidak hanya dirasakan oleh
penderita DM, tetapi keluargapun juga ikut merasakan adanya gangguan dalam berinteraksi
sosial dan hubungan interpersonal yang diakibatkan rasa putus asa yang dirasakan oleh
penderita. Mereka yang telah mengalami komplikasi diabetes melitus tipe 2 seperti
nefropati dan ulkus diabetikum akan membutuhkan perawatan yang lama sehingga
membutuhkan biaya yang cukup besar dalam perawatannya Prince & Wilson (dalam
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Kusniawati, 2011). Cara untuk mengobati diabetes melitus (DM) tipe 2 menurut Lanywati
(2011) yaitu menjalani terapi primer yang terdiri atas diet diabetes melitus, latihan fisik
(olahraga dan penyuluhan kesehatan), menggunakan obat anti diabetika dan cangkok
pankreas bila kadar gula darahnya masih tetap tinggi. Sedangkan menurut Ramaiah (2008)
terdiri dari program suntik insulin, diet, olahraga, menggunakan obat syzyglum, jaborandi,
relaksasi, dan terapi air dan lumpur untuk meningkatkan fungsi pankreas kaki serta
menghilangkan racun.
Menurut Santoso (dalam Tamara, Fathra, & Nauli, 2014) penyuluhan terhadap
penderita diabetes melitus sangat penting, karena penyakit ini menahun dan progresif.
Prinsipnya meningkatkan kualitas hidup penderita. Penyuluhan dapat dilakukan oleh
dokter, perawat, petugas kesehatan lain, dan keluarga penderita serta masyarakat awam
yang telah dididik menjadi diabetik edukator.
Menurut Berges (dalam Setiadi, 2008) keluarga adalah kumpulan dua orang atau
lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama atau tidak, yang terlibat dalam
kehidupan yang terus mengurus, yang tinggal dalam satu atap, yang mempunyai ikatan
emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya. Whall
(dalam Friedman, 2010), dalam analisis konsepnya mengenai keluarga sebagai unit asuhan
dalam

perawatan,

mendefinisikan

keluarga

sebagai

sebuah

kelompok

yang

mengidentifikasi diri dan terdiri atas dua individu atau lebih yang memilki hubungan
khusus, yang dapat terkait dengan hubungan darah atau hukum atau dapat juga tidak,
namun berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap dirinya sebagai keluarga.
Family Service America juga mendefinisikan keluarga dalam suatu cara yang komprohensif
sebagai dua orang atau lebih yang di satukan oleh kebersamaan dan keintiman. Sementara
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Allen, Fine dan Demo

(dalam Friedman 2010) menegaskan bahwa keluarga ditandai

dengan kelahiran, pernikahan, adopsi, atau pilihan.
Suatu penyakit dalam keluarga mempengaruhi keseluruhan keluarga dan interaksinya
sementara itu, keluarga pada gilirannya mempengaruhi perjalanan penyakit dan status
kesehatan anggotanya. Pengaruh status sehat/sakit terhadap keluarga dan dampak status
sehat/sakit keluarga saling terkait atau sangat saling bergantung (Gilliss, Rose, Hallburg, &
Martinson, 1989; Wright & Leahey dalam Friedman 2010). Penelitian di bidang kesehatan
keluarga secara jelas menunjukan bahwa keluarga berpengaruh besar pada kesehatan fisik
anggota keluarganya Campbell (dalam Friedman 2010). Dari satu sisi keluarga cenderung
terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses terapi pada setiap tahapan sehat dan sakit
anggota keluarga dari keadaan sejahtera hingga tahap diagnosis, terapi, dan pemulihan
(Doherty dalam Friedman, 2010).
Anggota keluarga dapat diketahui penyakitnya apabila dimulainya tahap dikenali
atau ditafsirkan terkait dengan keparahannya, kemungkinan penyebab, dan makna atau
artinya, dirasakan mengganggu oleh individu yang mengalami gejala tersebut dan
keluarganya. Tahap ini terdiri atas keyakinan keluarga atas gejala atau penyakit seorang
anggota keluarga dan bagaimana menangani penyakit tersebut seperti adanya gejala
diabetes melitus tipe dua dengan penglihatan menjadi kabur, luka yang sulit untuk sembuh,
dan sering terkena infeksi (Doherty & Campbell, 1988, Campbell, 2000 dalam Friedman
2010). Tahap selanjutnya mencari perawatan dimulai ketika keluarga memutuskan bahwa
anggota keluarga yang sakit benar-benar sakit dan membutuhkan pertolongan. Individu
yang sakit, dan keluarga mulai mencari pengobatan, informasi, saran, validasi profesional
dari extended family, teman, tetangga, pihak nonprofesional lainnya, dan internet.
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Keputusan apakah penyakit anggota keluarga sebaiknya ditangani di rumah atau di klinik
atau rumah sakit, cenderung dinegosiasikan di dalam keluarga (Doherty dalam Friedman
2010). Tahap terpenting adalah adaptasi terhadap penyakit dan pemulihan. Biasanya
penyakit yang serius dan kronik pada salah satu anggota keluarga mempunyai dampak pada
sistem keluarga. Keluarga merupakan penyedia pelayanan kesehatan utama bagi pasien
yang mengalami penyakit kronik seperti penyakit diabetes melitus (Campbell dalam
Friedman 2010).
Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap
penderita yang sakit. Dukungan bisa berasal dari orang lain (orangtua, anak, suami, istri
atau saudara) yang dekat dengan subjek dimana bentuk dukungan berupa informasi, tingkah
laku tertentu atau materi yang dapat menjadikan individu merasa disayangi, diperhatikan
dan dicintai (Ali, 2009). Dukungan yang dapat diberikan untuk penderita diabetes melitus
salah satunya adalah bentuk dukungan secara emosional. bentuk dukungan keluarga ini
dapat berupa dukungan simpati dan empati, cinta, kepercayaan, penghargaan House (dalam
Setiadi 2008). Dengan demikian seseorang yang mengalami diabetes melitus ini tidak
menanggung beban sendiri, merasa diperhatikan, selalu ada yang mendengarkan keluh
kesah, dan merasa selalu dicintai dan dihargai oleh orang lain maupun oleh keluarga.
Menurut Friedman (1998) dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan
penerimaan keluarga dengan penderita yang sakit. Keluarga juga berfungsi sebagai sistem
pendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat
mendukung, selalu siap memberikan pertolongan dengan bantuan jika di perlukaan.
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Jenis-jenis dukungan keluarga menurut Friedman, (1998):
1. Dukungan instrumental.
Keluarga berfungsi sebagai sumber pertolongan praktis dan konkrit.
2. Dukungan informasional.
Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan disseminator (penyebar informasi).
3. Dukungan penilaian.
Keluarga bertindak sebagai umpan balik membimbing, dan menengahi pemecahan
masalah dan sebagai sumber validator identitas keluarga.
4. Dukungan emosional.
Keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan
pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi.
5. Dukungan finansial.
Stres dan finansial biasanya mempengaruhi sistem keluarga dan hancurnya
keluarga.
6. Dukungan spritual
Sesungguhnya kepercayaan kepada tuhan dan berdoa didefinisikan oleh keluarga
sebagai cam paling penting bagi keluarga untuk mengatasi suatu stressor yang
berkaitan dengan kesehatan.
Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketika peneliti mencoba
mewawancarai seorang ibu rumah tangga berumur 62 tahun yang menderita diabetes
melitus tipe dua selama dua tahun. Selama subjek menderita, beliau mengaku menjadi lebih
diperhatikan oleh keluarganya terutama oleh anak-anaknya. Seperti salah satu anaknya
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yang memberikan obat semacam tanaman yang dibelikan langsung dari Singapura,
kemudian ada pula anaknya yang menggantikan semua tugas pekerjaan dalam rumah
tangga ibunya. Anaknya selalu mengingatkan ibunya untuk tidak terlalu capek, dan jangan
banyak pikiran. Subjek merasa sangat bersyukur dengan kondisinya saat ini, walaupun ia
sakit, tetapi ia tetap dihormati oleh keluarganya. Kemudian, seorang kepala rumah tangga
berusia 60 tahun, beliau menderita diabetes mellitus tipe dua sudah 6 tahun ketika beliau
berusia sekitar 54 tahun, dengan mempunyai dua orang anak. Semenjak beliau sakit, ia
selalu diperhatikan dan diberikan motivasi oleh anak-anaknya terutama anaknya yang
kedua yang selalu memberikan semangat bahwa ayahnya pasti akan sembuh. Selanjutnya,
ada seorang kepala rumah tangga berusuia 56 tahun. Beliau mengalami diabetes pada tahun
2012 dengan mempunyai 3 anak, walau beliau ini sakit akantetapi ia masih memutuskan
untuk tetap bekerja.
Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Tamara, Bayhakki, Nauli (2014),
tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus
tipe dua di RSUD Arifin Ahmad propinsi Riau, dari hasil penelitian menunjukan bahwa ada
hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe dua di
RSUD Arifin Ahmad, propinsi Riau. Dukungan keluarga sangat membantu pasien DM tipe
dua

untuk dapat meningkatkan keyakinan dan kemampuannya melakukan tindakan

perawatan diri. Pasien DM tipe dua yang berada dalam lingkungan keluarga dan
diperhatikan oleh anggota keluarganya akan dapat menimbulkan perasaan aman dan
nyaman sehingga akan menumbuhkan motivasi untuk melaksanakan perawatan diri.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Susanti & Sulistyarini (2013), tentang dukungan
keluarga meningkatkan kepatuhan diet pasien diabetes melitus di ruang inap RS. Baptis
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Kediri. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan keluarga pada pasien diabetes melitus tipe
dua di ruang rawat inap di RS. Baptis Kediri dari 25 responden lebih dari 50% responden
memiliki dukungan keluarga yang baik yaitu 68%.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah dari penelitian ini
adalah bagaimanakah cara keluarga dalam memberikan dukungan kepada anggota
keluarganya yang menderita DM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran dukungan keluarga yang diterima oleh penderita diabetes melitus (DM) tipe dua.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana gambaran
dukungan keluarga bagi penderita diabetes mellitus tipe dua. Menurut Creswel (1998)
penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mempelajari masalah berdasarkan gambaran
yang kompleks dan holistik, diwujudkan dengan kata-kata, disajikan dalam bentuk
informasi yang detail dan ditempatkan pada situasi yang alamiah.
Partisipan penelitian.
Partisipan dalam penelitian ini adalah tiga orang penderita diabetes mellitus tipe dua.
Karakteristik dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe dua, penderita
yang masih tinggal bersama keluarga dan berusia 35 tahun keatas. Partisipan pertama
adalah perempuan berusia 62 tahun, beliau menderita diabetes mellitus tipe dua sudah 3
tahun. beliau adalah ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Suami partisipan
pertama sudah tidak bekerja akan tetapi anak-anak partisipan sudah bekerja semua. Secara
ekonomi, partisipan mandiri tanpa harus dibantu oleh anak-anak partisipan karena
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partisipan sendiri mempunyai usaha berupa kost-kostan. Partisipan kedua adalah seorang
laki-laki berusia 60 tahun, beliau menderita diabetes mellitus tipe dua sudah 6 tahun ketika
beliau berusia sekitar 54 tahun. Beliau mempunyai dua orang anak. Sebelum beliau sakit,
ia sempat bekerja sebagai buruh bangunan dan semenjak partisipan sakit, partisipan
memutuskan untuk berhenti bekerja. Anak pertama partisipan kedua ini yang dijadikan
tulang punggung oleh keluarga partisipan dengan bekerja sebagai penyiar radio disemarang
dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai guru les.

Kemudian, dibantu oleh istri

partisipan kedua yang berjualan dipasar. Partisipan ketiga adalah seorang kepala rumah
tangga berusia 56 tahun beliau sudah mengalami diabetes sejak tahun 2012 pada usia 53
tahun. Partisipan mempunyai tiga orang anak. Secara ekonomi, partisipan bekerja sebagai
PNS, istri partisipan yang bekerja dirumah sakit dan kedua anak partisipan yang sudah
bekerja.
Metode pengumpulan data.
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan
partisipan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan data yang diperoleh dengan
pedoman wawancara dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara awal untuk
melakukan pendekatan dan mencari informasi bahwa partisipan menderita diabetes mellitus
tipe dua. Kemudian, peneliti melakukan wawancara lebih mendalam kepada partisipan
dengan pedoman wawancara, dilihat berdasarkan jenis-jenis dukungan keluarga menurut
teori Friedman (1998).
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Analisis dan uji keabsahan data.
Miles dan Huberrman (dalam Sugiono 2012) beranggapan bahwa analisis data terdiri
dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/ verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemuilihan,
pemusatan perhatian pada peyenderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012) Triangulasi
data yaitu peneliti menggunakan berbagai jenis data dan bukti dari situasi yang berbeda.
Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu, dan ruang.
HASIL
Dari hasil penelitian diperoleh jenis-jenis dukungan keluarga yaitu dukungan
instrumental, dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan emosional,
dukungan finansial dan dukungan spiritual. Selain itu juga ditemukan tema tentang perilaku
sehat.
1. Dukungan instrumental
Partisipan pertama mengungkapkan bahwa ia mendapat dukungan instrumental dari
keluarga seperti diminta untuk berobat, cek darah, selalu membelikan obat walau terkadang
anak-anak partisipan sedang lelah. Anak-anak partisipan pertama memberikan penunjang
kesehatan kepada partisipan yaitu dengan berniat membelikan AC akan tetapi partisipan
menolak dibelikan AC oleh karena itu anak partisipan pertama hanya membelikan kipas
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angin kecil. Partisipan pertama menceritakan bahwa suami partisipan selalu siap untuk
mengantar dan menemani partisipan ke rumah sakit dan biasanya partisipan pertama dan
suami partisipan menggunakan alat transportasi berupa bus karena menurut partisipan lebih
terjangkau dan lebih nyaman. Partisipan kedua

mendapat dukungan keluarga dengan

mengungkapkan bahwa istri selalu semangat untuk mengantar partisipan ke dokter dengan
mengendarai motor, keluarga selalu berusaha untuk mengobati partisipan dengan
meluangkan waktu untuk membawa partisipan ke rumah sakit. Ketika partisipan dirawat di
rumah sakit, keluarga selalu menemani dan menjaga partisipan. Mereka selalu bergantian
untuk menjaga partisipan di rumah sakit, seperti anak partisipan menemani dan menjaga
partisipan dari pagi hingga sore hari kemudian digantikan dengan istri partisipan. Partisipan
ketiga

mengungkapkan bahwa keluarga sangat mendukung terutama ketika partisipan

mengalami kondisi yang menurun, keluarga memperhatikan dengan menyediakan mobil
untuk partisipan ke rumah sakit walaupun partisipan menolak untuk pergi ke rumah sakit
dan hanya ingin dirawat di rumah saja. Keluarga partisipan ketiga hanya membelikan obat
herbal dan tidak memeriksakan kondisi partisipan di rumah sakit karena partisipan merasa
takut. Ketika kondisi partisipan sedang menurun, partisipan ketiga hanya meminum obat
herbal tersebut.
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Tabel 1 : Dukungan keluarga berupa dukungan instrumental.
Partisipan I
 “Selalu baik, selalu menyuruh
saya untuk berobat, cek darah
atau apa gitu untuk menunjang
kesehatan.
 “itu anakku ibu pasang AC
dirumah biar nyaman dirumah
tapi kata aku ngga ah aku
masih bisa. Terus anakku
belikan kipas angin yang kaya
AC yang dingin itu”.
 “pokoknya
berobat
yang
teratur, trus apa yah ya kalau
obatnya habis mereka kalau
cape juga mereka tetap pergi
ke apotik jadi ngga ada kata
menunda
gitu
pokoknya
jangan sampe telat lah. Jadi
memang mendukung yah
keluarga itu, selain dukungan
juga sarana supaya ibunya tuh
merasa nyaman ngga merasa
sakit”.
 “Eeemm selalu yah kalau saya
minta diantar kemanapun
diantar kesemarang biasanya
saya berobatnya ke rumah
sakit sultan agung tapi karena
disini alat transportasi yang
bagus ke sultan agung yah
pake bis yah lebih irit, dan
lebih nyaman pake bis safari
yah udah nyampe rumah
sakitnya”.

Partisipan II

Partisipan III

 “Iyah semangat sekali,
semangat
sekali
terutama istri saya
karena setelah kondisi
saya seperti ini saya
tidak
mungkin
mengendarai
motor
sendiri, iyah gantinya
istri saya (tertawa),
iyah
kemana-mana,
karena kita kedokter
juga dengan istri saya”.
 “Emmmm transportasi
yah? Yah ada anak
saya itu, anak saya
yang setia membawa
kesini trus kalau pagi
kesini sore pulang tentu
emmmm apa ngurusin
rumah dulu trus kesini

 “kemarin saya sempet drop
saya hanya tiduran saja
padahal keluarga tuh sudah
menyiapkan mobil sudah
mau mengatarkan saya
kerumah sakit tapi saya yah
yang tidak mau”.
 “…saya herbal, keluarga
saya ke pecinan beli obat,
jadi setiap terasa gejalanya
gini mbak wah badan ini
rasanya sakit sekali “cekitcekit” kalau kumat saya
kasih itu obat dari pecinan
itu”.

14

2. Dukungan informasional.
Partisipan pertama, kedua dan ketiga mengungkapkan bahwa mereka mendapat
dukungan informasional. Partisipan pertama dan ketiga mengungkapkan bahwa mereka
mencari dan mendapat informasi dari internet. Anak-anak partisipan pertama mencari
informasi mengenai obat-obatan untuk penderita diabetes melitus tipe dua. Keluarga
partisipan pertama mencari informasi di internet walaupun sudah mendapatkan obat dari
dokter, partisipan pertama tetap memeriksa kembali obat tersebut di internet agar tidak salah
dalam meminum obat karena partisipan pertama takut ketika salah dalam minum obat.
Partisipan pertama dan anak-anak partisipan pertama mencari informasi di internet dengan
menggunakan handphone. Partisipan ketigapun mencari informasi di internet dengan
menggunakan handphone, partisipan mengungkapkan bahwa anak-anaknya biasanya
mencari tahu di internet tentang obat tradisional. Sedangkan istri partisipan ketiga mencari
tahu dengan menanyakan langsung ke dokter dan perawat karena istri partisipan ketiga ini
bekerja di rumah sakit. Partisipan ketigapun mengungkapkan bahwa ia mendapat saran dari
dokter ketika ia melakukan diet secara berlebihan, dokter menyarankan untuk diet secara
seimbang dengan hanya mengkurangi porsi makan serta rutin berolahraga. Partisipan kedua
mengungkapkan mencari informasi dengan istri sharing dengan teman-teman dan tetangga
yang bekerja dirumah sakit tentang penyakit dan penanganan yang tepat untuk penderita
diabetes melitus tipe dua.
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Tabel 2 : Dukungan keluarga berdasarkan dukungan informasional.
Partisipan I
Partisipan II
Partisipan III
 “Melalui
internet
 “Eeemmm tiap kali
 “Yah waktu pertama
sering dibuka toh,
kumpul sama temenkali
saya
kena
obat yang diberikan
temennya, entah itu
diabetes,
semua
iya ini untuk ini ini
setiap acara rutin
orang panic, semua
untuk ini dan aku
seperti dawis, seperti
mencari
informasi
juga mencari sendiri
arisan PKK yah itu
biasanya anak-anak
diinternet. Jadi kita
selalu
minta
itu lewat internet
tuh kalau diberikan
informasi ke temenkalau ibunya inikan
obat tidak langsung
temennya, ke ibu-ibu
orang
kesehatan
dimakan oh ini obat
yang lain, yang lebih
komunikasinya sama
apa toh jadi kita tuh
mengerti, lebih tahu
dokter,
sama
ngga sembarangan
emmm kan tetangga
perawat-perawat trus
minum obat, jadi
kita kan banyak yang
termasuk daun-daun
ngga ngawur gitu
bekerja
dirumah
juga, kalau anakloh, pokoknya makan
sakit,
kesehatan
anak
yah
lewat
dikasih
dokterpun
sehingga ia tahu
internet pakai daun
kita harus perlu cek
harus seperti ini,
ini, pakai daun ini”.
takut salah dokternya
harus minum ini”.
 “Itu panik mbak jadi
takut obat apa”.
saya cuma makan
sedikit trus saya
ngedrop mbak, trus
kurus, kurus badan
saya habis mbak, iya
itulah badan habis
trus saya kedokter
lagi, trus dokternya
omong
dietnya
jangan terlalu, biasa
aja dietnya. Cuma
dikurangi
aja
makannya trus iyah
omong-omong gitu
aja dapat saran kalau
diabetes
itu
seharusnya
olahraga”.
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3. Dukungan penilaian.
Partisipan pertama mengungkapkan bahwa keluarga sangat mendukung ditandai
dengan anak-anak partisipan selalu memberikan perhatian seperti partisipan pertama tidak
diperbolehkan untuk terlalu lelah, partisipan tidak boleh banyak pikiran serta anak
partisipan pertama selalu mengingatkan tentang keterbatasan obat. Suami partisipan
pertama memberikan dukungan dengan memijat partisipan ketika partisipan sedang sakit
hingga partisipan terlelap tidur. Partisipan kedua mengatakan bahwa istri selalu
memberikan semangat seperti selalu ingat dengan Allah, pasrah dan sabar, ingat bahwa
anak-anak masih membutuhkan kehadiran seorang bapak kemudian selalu diingatkan untuk
semangat minum obat. Istri juga menjaga pola makan partisipan dengan tidak
diperbolehkan untuk memakan-makanan yang manis. Anak partisipan kedua memberikan
perhatian seperti selalu diingatkan untuk minum obat, membelikan obat ketika obatnya
sudah habis dan setiap sore selalu merebuskan jamu untuk partisipan minum. Setiap pagi
anak partisipan kedua memberikan dorongan perhatian berupa semangat untuk hidup,
diingatkan untuk berolahraga agar mengeluarkan keringat. Istri partisipan kedua setiap pagi
setelah pulang dari pasar selalu bertanya kepada partisipan tentang berolahraga. Apabila
partisipan kedua belum berolahraga biasanya istri memberikan kursi kemudian partisipan
diminta duduk di teras rumah untuk berjemur agar bisa mengeluarkan keringat. Partisipan
ketiga mengungkapkan bahwa keluarga partisipan memberikan perhatian, khususnya istri
partisipan ketiga yang memberikan perhatian dengan memijat atau mendatangkan tukang
pijat ketika partisipan sedang sakit, memberikan obat pereda rasa sakit, menyiapkan bantal,
memberikan selimut, merebus air panas untuk minum teh atau kopi, selalu diingatkan untuk
olahraga.
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Tabel 3 : Dukungan keluarga berupa dukungan penilaian.
Partisipan I






“Mereka sport sekali,
mereka mendukung
bahwa ibu jangan
capek-capek,
ibu
jangan ini, jangan
pikir yang aneh-aneh
jangan sakit-sakit”.
“Oh iya sangat,
sangat mendukung
sekali.
Obatnya
bagaiamana?
Dah
habis apa belum?”.
“iya paling orang
kena
gulakan
kakinya sering sakit
biasanya dia sering
yang
mejetin,
biasanya kakiku tak
taruh
didepannya
gitu terus dipijetpijetin gitu terasa
enak
terus
ketiduran”.

Partisipan II






“Yah
diantaranya
sabar, sabar seringsering
sekali
mengatakan seperti
itu, ingat ke allah,
ingat ke tuhan yah,
pasrah-pasrah
dan
sabar itu kuncinya
ahhh apa itu anakanak
masih
membutuhkan
kehadiran
seorang
bapak
ditengahtengah mereka seperti
itu”.
“Yah itu disuruh
ingat sama tanggung
jawabnya
karna
masih
dibutuhkan
oleh keluarga jangan
seperti itu, harus
minum obat, harus
rajin
karna
bagaimanapun
diabetes
itu
ketergantungan sama
obat itu harus”.
“Eeeemmm apa yah
memang karna saya
disiplin sekali tentang
dietnya istri saya juga
seperti
itu
mendukung,
tapi
gimana yah kadangkadang
saya
kepengan makan ini,
makan ini yah terus “
ini manis ngga, kalau
ada manisnya ngga
boleh” yah sudah
kalau sudah seperti

Partisipan III






keluarga anak-anak
termasuk
ibunya,
jadi
saya
tuh
diseneng-senengke
gitu lah. Saya setiap
pagi jalan sore jalan
sore jadi yah di
ingatkan
terus
olahraga”.
“Iya
kalau
membantu
yah
biasanya ibunya tuh
memijit gitu trus
dipakein konterpain
trus
didatangin
tukang pijet. Jadi
memang gini mbak
namanya orang sakit
tuh yah kalau kita
tidur trus ibunya
membawakan
selimut tuh rasanya
dihati
tuh
dah
seneng, trus saya tuh
merasa diperhatikan
yah walaupun itu
bisa menyembuhkan
atau tidakkan tapi
hati saya kan sudah
senang jadi yah
kalau saya kesakitan
yah dibuatkan air
panas, teh panas,
anak-anak
pada
kumpul
“kalau saya sakit
sedikit saja langsung
siappin batal”.
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itu yah saya ngga
berani, terus anakanak saya kadangkadang apa tuh salah
dalam membelikan
jajan atau makanan
yah terus dimarahi
sama
istri
tuh
(tertawa)”.
“Ohhh obat yah, yah
kalau habis yah kan
saya belinya obatkan
paling
untuk
1
minggu yah nanti
anak
saya
yang
perempuan ini yang
kumpul sama saya ini
dirumah kan tahu,
ahh hari ini habis nah
dia luar beli obat, pak
ini obatnya dah unjuk
belum, dah diminum
belum ahhh (tertawa)
gitu. Trus dia bikini
jamu yah, setiap
harinya
saya
mengkonsumsi jamu,
jamu dari mana itu,
dari
kulit
buah
manggis
itu,
diremuskannya
itu
untuk saya setiap
sorenya”.
Iya saben hari itu yah
dorongan seperti itu
keluarga istri anak
saya,
biasanya
sarapan pagi itu, yang
satu anak saya “pa
semangat!, jalan-jalan
ayo
kesana
biar
keringeten” sarapan
pagi anak saya yah
seperti itu. Istri saya
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pulang dari pasar
juga gitu “dah minum
obat belum, udah
panasan
belum”
kalau belum tuh
langsung ambil kursi
tuh keluar rumah
suruh duduk disitu
paling
tidak
tuh
seperempat jam tuh
baru boleh masuk
(tertawa)

4. Dukungan emosional.
Partisipan pertama mengungkapkan bahwa keluarga selalu memberikan cinta dan
kasih sayang. Partisipan juga mengungkapkan bahwa ia senang dengan kebersamaan seperti
makan bersama dan pergi bersama. Partisipan mengaku selama sakit partisipan tidak pernah
kesepian karena ia dapat berkomunikasi melalui handphone dan sering berkomunikasi
dengan teman-teman gereja. Partisipan kedua mengungkapkan bahwa keluarga memberikan
cinta kasih dengan membelikan sesuatu yang membuat hati partisipan senang serta
memberikan suntikan motivasi. Istri partisipan memberikan cinta dan kasih sayang dengan
setia kepada partisipan untuk menjaga partisipan selama sakit. Partisipan mengungkapkan
bahwa ia menderita sakit sudah 11 tahun oleh karena itu partisipan ketiga sudah tidak bisa
berhubungan suami istri akan tetapi istri partisipan selalu setia dengan partisipan. Partisipan
ketiga mengungkapkan bahwa keluarga memberikan cinta dan kasih sayang dengan cara
selalu diperhatikan, tidak dikekang dan keinginan partisipan selalu dipenuhi seperti
partisipan tidak mau periksa atau dirawat di rumah sakit. Keluarga partisipan mengikuti
keinginannya untuk tetap dirawat di rumah ketika sedang sakit. Menurut partisipan ketiga,
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partisipan tidak merasa nyaman dan aman ketika berada di rumah sakit dan membuat
kondisi tubuh partisipan semakin parah. Partisipan ketiga selalu dibuat senang hatinya oleh
keluarga seperti istri dan anak.
Tabel 4 : Dukungan keluarga berupa dukungan emosional
Partisipan I




“Yah banyak hal
misalnya
menyiapkan
makanan,
yah
menunjang kearah
sana, makan yang
tidak manis-manis,
sukanya yang dingin
pokoknya apa yah
terus kebersamaan.
Kalau
aku
tuh
sukanya
kebersamaan
misalnya bisa makan
bersama, bisa pergi
bersama”.
“tidak
kesepian
karena kita selalu
berkomunikasi
apalagi sekarang yah
ada hp yah, jadi
rasanya tidak ada
rasa-rasa sepi dan
kita saling dekat
semua,
saling
komunikasi, lagipula
ada teman-teman di
gereja, dilingkungan
jadi ngga pernah
merasa sepi gitu
malah hamper ngga
pernah”.

Partisipan II




“Caranya yah selalu
mengingatkan “pak
dah minum obat
belum”, membelikan
sesuatu
yang
membuat hati saya
senang dan terhibur
dan lain sebagainya
nah itu yang mereka
lakukan selain selalu
memberikan suntikan
motivasi itu tadi”.
“Iya kelihatan sekali
, kelihatan sekali
mbak, dia memberi
kasih sayang yang
tulus yah yang keluar
dari hati nurani, yah
kalau secara logika
yah
saya
kena
diabetes ini sudah 11
tahun saya tidak
berfungsi
tentang
pasutri yang sudah
lamanya, kalau dia
tidak setia sama
keluarga, sama saya
mungkin istri saya
sudah tidak tahu lah
(tertawa) seperti itu”.

Partisipan III




“Rasa cinta itu sudah
kita alami mbak,
merasa diperhatikan,
tidak
marah,
jangakan marah tidak
terlalu dikekang aja
itu sudah rasa cinta,
tetangga punya hajat
jagong
tidak
dikekang itu sudah
senang. Jadi kita
merasa
dilepas,
diperhatikan”.
“Pokoknya
kalau
saya tuh tergantung
saya sendiri kalau
saya merasa sakit tapi
ngga mau kerumah
sakit dan dipaksa
kerumah sakit malah
ngga kerasan malah
saya tambah parah,
kalau saya sakit
mereka Cuma nanya
maunya saya apa sih.
Karna ka nada mbak
orang sakit dipaksa
kerumah sakit ben
mari malah tambah
sakit karna dirumah
sakit
dia
takut,
dirumah
dicobloscoblos ajakan takut,
maunya saya apa

21



turutin aja”
“Iyah kalau dari
keluarga iyah itulah
saya dibuat senenglah
maunya saya apa itu
selalu diikuti dan
kalau ada beritaberita yang agak kirakira membuat kaget
itu tidak diceritakan
kepada saya iyah
kalau
diceritakan
iyah dalam keadaan
senang guyang-guyu
dan saya suka”.

5. Dukungan finansial.
Partisipan pertama mengungkapkan bahwa keluarga saling memberi, seperti ketika
berbelanja, anak-anak partisipan bergantian membayar. Partisipan kedua mengungkapkan
bahwa anak pertama menggantikan posisi partisipan sebagai kepala rumah tangga dengan
membiayai pengobatan partisipan selama sakit. Selain itu keluarga dari istri partisipan
maupun keluarga dari partisipan membantu perekonomian keluarga partisipan. Partisipan
ketiga mengungkapkan bahwa ia mendapat dukungan finansial dari istri partisipan yang
bekerja sebagai PNS. Kedua anak partisipan juga sudah bekerja.
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Tabel 5 : Dukungan keluarga berupa dukungan finansial.
Partisipan I


“saling
memperhatikan
misalnya saja belanja
iya
cepet-cepetan
saja
untuk
membayari
gantigantian aja, aku beli
apa aku cepeten
keluarin duit, semua
saling”.

Partisipan II




“Anak pertama itu
eeemmmm apa yah,
yah
seakan-akan
mengganti
posisi
saya
termasuk
perawatan
saya,
tentang obat dan lain
sebagainya termasuk
masuk rumah sakit
seperti ini semuanya
anak saya”.
“Sering-sering
itu
yah, keluarga dari
istri saya, keluarga
dari saya sendiri, itu
sangat perhatian juga
yah,
sangat
memperhatikan
tentang keluarga saya
selama
saya
menderita seperti ini
banyak
sekali
panduan-panduan
dari beliau ini”.

Partisipan III


“Yah
sangat
mendukung sekali
karna
kebetulan
anak-anak ini sudah
bekerja tinggal yang
satu ini masih kuliah,
ibunya juga punya
gajian PNS jadi
kadang-kadang saya
gaji yang sebagian
saya berikan karna
ibunya juga tidak
menuntut lebih Trus
anak juga udah kerja
sendiri jadi sudah
tidak
membebani
orang tua itu juga
sudah membantu jadi
tidak harus dibantu
dikasih uang sekian
itu
tidak,
yang
namanya orang tua
melihat
anaknya
sudah bekerja yah
sudah senang, sudah
lepas, kadang kalau
pulang bawa jajan
dah gitu aja jadi itu
aja
sudah
membantu”.

6. Dukungan spiritual
Partisipan pertama mengungkapkan bahwa partisipan dan keluarga selalu
mensyukuri segala rahmat dan anugrah serta bersyukur dengan apa yang sudah dialami
melalui doa-doa malam dan selalu berdoa ketika makan pagi, makan malam, dan sebelum
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tidur. Partisipan kedua mengungkapkan bahwa istri partisipan selalu mengingatkan untuk
Salat dan ketika Salat Jumat biasanya partisipan sudah disiapkan sarung, diingatkan untuk
mandi, dan pergi ke masjid. Partisipan ketiga tidak mendapatkan dukungan spiritual karena
partisipan sendiri selalu ingat dengan Tuhan dengan selalu Salat tengah malam dan malah
mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk Salat.
Tabel 6 : Dukungan keluarga berupa dukungan spiritual
Partisipan I




“Kita
selalu
mensyukuri
terus
nih lewat doa-doa
malam yang kita
lakukan, mungkin
karena setiap hari
kita berdoa, selalu
mawas diri mana
yang baik dan mana
yang tidak baik, kita
selalu
mendekat
sama tuhan selalu
dengan bersyukur
atas segala rahmat
dan anugrah”.
“kita ada saat-saat
kita doa bersama,
apalagi kita makan
pagi, makan malam,
mau tidur malam
tiap hari kita doa
bersama
sebelum
kita tidur”.

Partisipan II




“Selalu ingatlah, ayo
solat apalagi waktu
hari jumat itu yah
sarungnya, gantinya
itu sudah disiapin,
diingatkan ayo ini
sudah jam berapa
mandi, ke masjid”
“Saben hari kaya gitu
tuh selain selalu ingat
sama gusti allah,
disuruh pasrah lah
apapun
yang
dirasakan berat, tidak
mampu
kembalikanlah keatas
karena tidak ada yang
tidak
mungkin
termasuk
kesembuhan
panjenengan,
panjenengan
harus
semangat”.

Partisipan III


-

7. Perilaku kesehatan.
Dari ketiga partisipan diketahui ada dua partisipan yang mendapatkan pengetahuan
kesehatan mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara
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kesehatan. Partisipan pertama mengungkapkan bahwa ia memberikan pengetahuan
kesehatan ketika partisipan menderita penyakit diabetes melitus tipe dua dan menyadari
bahwa tidak diperbolehkan untuk memakan-makanan yang manis lalu memberikan nasehat
kepada anak-anaknya untuk menjaga pola makan. Partisipan kedua mengungkapkan bahwa
ada faktor yang terkait dan mempengaruhi kesehatan yaitu ia sadar bahwa organ-organ
tubuh membutuhkan gula akan tetapi partisipan sendiri menghindari gula.
Dari ketiga partisipan, peneliti hanya menemukan dua partisipan yang menunjukan
sikap terhadap kesehatan yaitu partisipan kedua dengan berpendapat atau penilaian
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan seperti sikap tentang
fasilitas pelayanan kesehatan. Partisipan kedua berpendapat bahwa setelah partisipan keluar
dari rumah sakit, partisipan merasa kondisinya lebih baik, kadar gula darah sebelumnya
630 setelah keluar dari rumah sakit menjadi 368 dan tidurnya menjadi nyenyak. Partisipan
ketiga mempunyai sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi kesehatan
yaitu partisipan tidak berani untuk memakan makanan seperti kacang-kacangan dan jeroan
karena makanan seperti itu bisa memperburuk kondisi tubuh partisipan.
Dari ketiga partisipan, peneliti menemukan dua partisipan yang melakukan praktek
kesehatan. Partisipan pertama melakukan praktek kesehatan dengan setiap hari
mengkonsumsi oatmeal dan buah-buahan seperti timun, apel, dan pir. Partisipan kedua
melakukan praktek kesehatan yaitu dengan melakukan tindakan tentang fasilitas pelayanan
kesehatan, dengan cara partisipan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh dokter ketika
partisipan dirawat dirumah sakit yaitu mengikuti anjuran pola makan dengan takaran 1
gelas teh nasi lembek, dengan memperbolehkan memakan daging sapi atau daging kerbau
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dengan secukupnya, buah pepaya dengan ukuran 5 cm dan memperbanyak minum air putih
untuk menstabikan kadar gula darah.
Tabel 7 : Pengetahuan kesehatan
Partisipan I

Partisipan II

Partisipan III







“Prilaku kesehatan
mempunyai
3
dimensi
salah
satunya
pengetahuan
kesehatan,
partisipan
memberikan
pengetahuan
kesehatan kepada
anak-anaknya”

“Didalam prilaku
sehat mempunyai 3
dimensi
salah
satunya
pengetahuan
kesehatan
yaitu
pengetahuan faktorfaktor yang terkait
dan mempengaruhi
kesehatan partisipan
tahu bahwa organorgan
tubuh
membutuhkan gula
akantetapi
partisipan
sendiri
menghindari gula”.

-

Tabel 8 : Sikap terhadap kesehatan
Partisipan I

Partisipan II


“Iya agak lumayan,
yang
jelas
kan
gulanya turun ketika
masuk rumah sakit
tuh itu 630, kita
pulang dari rumah
sakit kemarin 368
cukup baik, dibadan
rasanya juga enteng,
Cuma
apa
yang
cekot-cekotnya
itu
tuh masih, masih
juga, untuk tidurnya
juga udah lumayan
dah bisa tidur yah

Partisipan III


“Yah kalau menurut
saya dari usia saya
bukan lagi muda yah
ada masalah mungkin
asam
urat,
tensi
normal, asam urat
yah kadang-kadang
seperti kacang itu
saya ngga berani,
jeroan itu saya ngga
berani jadi kalau
biasanya
makan
diwarung yah paling
saya ambil ayam,
daging, ikan laut,
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yang
penting
mengatur pola makan
dan rajin minum
obatnya”.

malah
kadangkadang ikan laut
terasa kumat, kalau
cumi itu saya terasa
sekali trus makan yah
seperti kerang”.

Tabel 9 : Praktek kesehatan
Partisipan I




…”misalnya buahku
kan terbatas banget
misalnya apa apel,
pir”
…”Cuma kalau aku
biasa sekarang aku
kan ngga pernah
makan
nasi
makannya outmeal
gitu”

Partisipan II


“Pola makan yang
dianjurkan
dari
rumah sakit yah nasi
tapi porsinya kan
ngga berlebihan yah,
ngga
berlebihan
maksudnya
ngga
dikatakan
kalau
dirumah sakit ditakar
1 gelas teh nasi
lembek yah Cuma itu
sama ada sayurnya
harus ada sayurnya.
Trus katakanlah mau
konsumsi daging yah
monggo yang paling
sak seperinggil gitu
trus
kalau
mau
makan ikan laut yah
sedikit-sedikit gitu
lah
nanti
ada
buahnya missal kita
pake kates, kates itu
kalau panjangnya 1
kilan itu dipotong
menjadi 2 yah, lebar
kira-kira 5 cm. kirakira
seperti
itu
makan buahnya, trus
anjurannya
juga
minum air putih
harus yang banyak

Partisipan III
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nah itu menjaga
gulanya biar itu biar
apa tetap stabil trus
katakanlah kalau kita
kepengen
makan
bakso yah makan aja,
bakso 1 mangkok
yah makan tapi nanti
porsi
makan
siangnya, misalnya
ini makan pagi,
makan
siangnya
dikurangi kalau perlu
ngga makan kan
sudah makan itu
bakso itu tadi dan
seterusnya seperti itu
(tertawa).”

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga partisipan ditemukan adanya dukungan
instrumental yaitu keluarga membelikan alat untuk menunjang kesehatan penderita diabetes
melitus seperti kipas angin, keluarga selalu memberikan sarana alat transportasi seperti
motor dan mobil untuk mempermudah penderita diabetes melitus pergi kerumah sakit.
Keluarga meluangkan waktunya untuk mengantar partisipan kerumah sakit, selalu meminta
partisipan untuk berobat, meminta untuk memeriksa gula darah, dan membelikan obat.
Keluarga selalu meluangkan waktu untuk menjaga dan merawat partisipan ketika partisipan
di rawat di rumah sakit. Dari hasil penelitian juga ditemukan adanya Partisipan merasa
dipermudah dengan keluarga selalu menyedikan obat-obatan dirumah untuk partisipan,
ketika obatnya habis keluarga langsung membelikan obat. Partisipan dipermudah ketika

28

ingin berobat kerumah sakit, keluarga selalu menyediakan alat transportasi seperti motor
dan mobil.
Menurut Caplan (dalam Friedman, 1998) menjelaskan bahwa dukungan instrumental
adalah sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit terhadap kesehatan penderita,
contohnya menangani keluhan, membantu mencukupi kebutuhan fisik pasien seperti
membelikan alat-alat untuk menunjang kesehatan pasien. Peterson & Bredow (2004)
menyatakan bahwa dimensi dukungan instrumental ini meliputi penyediaan sarana
(peralatan dan sarana pendukung lain) untuk mempermudah atau menolong orang lain,
termasuk di dalamnya adalah memberikan peluang waktu. House (dalam Setiadi, 2008)
dukungan instrumental bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan
aktivitasnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, atau menolong secara
langsung kesulitan yang dihadapi misalnya menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan dan
lain-lain.
Berdasarkan hasil penelitian tentang dukungan informasional ditemukan bahwa
partisipan dan keluarga mencari tahu penyebab dan penanganan diabetes melitus tipe dua
lewat internet dengan menggunakan handphone. Keluarga mencari informasi dengan
bertanya kepada orang-orang yang ahli dibidang kesehatan seperti perawat dan dokter, serta
dokter memberikan saran kepada partisipan untuk menjaga pola makan dan rajin untuk
berolahraga. Sarafino & Taylor (2002), dukungan informasi merupakan komunikasi
tentang opini atau kenyataan yang relevan terhadap kesulitan pada saat itu. Dukungan
informasi diberikan bisa melalui berbagai media (penyuluhan, televisi, radio, Koran dan
internet). Menurut Sarafino (dalam Christine, 2010), bahwa jenis dukungan ini meliputi
jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama, termasuk di dalamnya memberikan
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solusi dari masalah, memberikan nasehat, saran, atau umpan balik tentang apa yang
dilakukan oleh seseorang.
Dukungan penilaian dengan dukungan emosional ini saling berkaitan yaitu menunjukan
rasa cinta dan kasih sayang bisa dengan perhatian dan memberikan dukungan kepada
penderita diabetes melitus tipe dua. Hasil penelitian dari dukungan penilaian dan dukungan
emosional menunjukan bahwa keluarga memberikan perhatian dengan partisipan tentang
ketersediaan obat, memijat partisipan, dipakaikan pereda rasa sakit, diberikan selimut.
Keluarga memberikan dukungan bahwa partisipan masih di butuhkan ditengah-tengah
keluarga. Keluarga memberikan cinta dan kasih sayang dengan setia untuk menjaga
partisipan selama sakit, menjaga emosi partisipan untuk tidak dikekang dan mengikuti
semua kemauan dari partisipan, serta partisipan dibuat senang hatinya dengan selalu
bersama dengan keluarga.
Sarafino & Taylor (2002), dukungan penilaian adalah penilaian terhadap individu
dengan cara memberikan penghargaan, bentuk dukungan keluarga ini salah satunya berupa
pengarahan. Menurut Caplan (dalam Friedman 2003) yang mengatakan dukungan penilaian
adalah keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan
menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga
diantaranya memberikan support, penghargaan, dan perhatian. Menurut Cohen (dalam
Rosita 2010) dengan menyatakan tipe mekanisme dukungan emosionalnya dimana dengan
memberikan perasaan bahwa mereka merasa dicintai oleh orang lain sehingga tidak ada
merasa rendah diri. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa partisipan merasa dihargai
dan masih dibutuhkan oleh keluarga dengan adanya keluarga selalu menunjukan cinta
kepada partisipan. Menurut Friedman (1998) dukungan emosional adalah keluarga sebagai

30

sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu
penguasaan terhadap emosi.
Dari hasil penelitian tentang dukungan finansial menunjukan bahwa keluarga partisipan
pertama saling memberi satu sama lain. Anak partisipan kedua merasa bahwa ia
menggantikan posisi partisipan sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi tulang
punggung keluarga setelah partisipan menderita penyakit diabetes dengan membiayai
keluarga partisipan. Anak partisipan kedua dengan bekerja diradio serta mempunyai
pekerjaan tambahan sebagai guru les untuk keperluan sehari-hari. Istri dan anak-anak
partisipan ketiga sudah mempunyai pendapatan masing-masing seperti istri partisipan yang
bekerja sebagai PNS merasa sudah terpenuhi semua keperluan rumah tangga partisipan
ketiga walau partisipan sedang sakit. Anak partisipan ketiga yang sudah bekerja dan
mempunyai keluarga sendiri yang membuat tidak tergantung dengan masalah finansial.
Menurut pendapat Millingtonm (dalam Rosita 2010) bahwa dukungan finansial, stres
finansial biasanya mempengaruhi sistem keluarga dan mengakibatkan hancurnya keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa semenjak partisipan sakit, keluarga partisipan kedua
merasa bingung dan stres dan menyebabkan istri partisipan kedua berjualan dipasar dan
anak pertama partisipan dijadikan tulang punggung keluarga.
Dari hasil penelitian dukungan spiritual menunjukan keluarga selalu mensyukuri
melalui doa-doa malam, keluarga selalu mengingatkan untuk Salat, selalu disiapkan sarung
dan diingatkan untuk mandi dan ke masjid. Menurut Mc. Cubin (dalam Rosita 2010)
mencari dukungan spiritual adalah dengan cara berdoa, menemui pemuka agama, atau aktif
dalam pertemuan ibadah.
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Dari hasil penelitian, ditemukan juga tema terkait dengan perilaku sehat. Perilaku
kesehatan menurut Notoatmodjo (2003) adalah suatu respons seseorang (organisme)
terhadap stimulus atau obyek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan
kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Perubahan domain Perilaku meliputi
pengetahuan, sikap dan praktek. Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan adalah
mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan.
Dari hasil penelitian tentang pengetahuan kesehatan menunjukan bahwa partisipan
memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya, untuk menjaga pola makan, tidak
mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Menurut Notoatmodjo (2003)
sikap adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
pemeliharaan kesehatan, sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi
kesehatan, sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian menunjukan
bahwa partisipan berpendapat setelah keluar dari rumah sakit kondisi tubuhnya menjadi
lebih baik serta partisipan mengkonsumsi makanan yang hanya baik untuk menunjang
kesehatan saja. Menurut Notoatmodjo (2003) praktek kesehatan adalah kegiatan atau
aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti melakukan tindakan tentang
fasilitas pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa partisipan pertama
setiap hari hanya mengkonsumsi outmeal dan buah-buahan tertentu seperti apel dan pir.
Partisipan ketiga mematuhi anjuran pola makan diberikan oleh dokter serta rajin untuk
berolahraga.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa dukungan keluarga dapat
membantu penderita diabetes mellitus tipe dua dalam melanjutkan hidup. Dengan adanya
dukungan keluarga, penderita diabetes mellitus tipe dua ini merasa dicintai, masih
dibutuhkan oleh keluarga dan hidupnya masih berharga untuk orang lain termasuk untuk
keluarganya. Hasil penelitian juga menunjukan partisipan mendapatkan jenis-jenis
dukungan keluarga yaitu dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan
penilaian, dukungan emosional, dukungan spiritual, dan dukungan finansial. Namun dari
ketiga partisipan, hanya satu partisipan yang tidak mendapatkan dukungan keluarga berupa
dukungan spiritual yaitu partisipan ketiga. Partisipan ketiga beranggapan bahwa partisipan
ketiga harus mempunyai kesadaran diri untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan tanpa harus
diingatkan oleh keluarga. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan adanya perilaku
sehat. Partisipan pertama memperolah pengetahuan ketika menderita penyakit diabetes
mellitus dan memberi nasehat kepada anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi makanan
dan minuman yang manis-manis. Partisipan kedua melakukan praktek kesehatan yaitu
dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh dokter ketika partisipan kedua dirawat di
rumah sakit salah satunya dengan mengikuti anjuran pola makan yang diberikan dokter
serta olahraga.
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Saran.
a. Bagi keluarga partisipan.
Bagi keluarga, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pemberian dukungan
kepada partisipan. Keluarga membantu mengembangkan aktivitas yang sehari-hari
partisipan lakukan untuk menunjang kesehatan partisipan.
b. Bagi individu dengan diabetes mellitus tipe dua.
Bagi penderita diabetes mellitus tipe dua, diharapkan untuk tetap menjaga pola
makan serta selalu bersyukur dengan adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga .
c. Bagi peneliti selanjutnya.
Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap
masing-masing dimensi dukungan keluarga secara spesifik seperti hanya meneliti
dukungan instrumental saja, diharapkan untuk meneliti dengan menggunakan metode
yang lain seperti metode kuantitatif dengan menggunakan sampel lebih banyak.
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