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JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DIABETES MELLITUS
TIPE II DENGAN RESIKO KETIDAKSTABILAN 

KADAR GLUKOSA DARAH
Studi kasus di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar

Tahun 2019

N
o

Kegiatan
Januari
2019

Februari
2019

Maret 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan Proposal
2 Seminar Proposal
3 Revisi Proposal
4 Pengurusan  izin

penelitian
5 Pengumpulan data
6 Pengolahan data
7 Analisa data
8 Penyusunn laporan
9 Sidang hasil penelitian

10 Revisian laporan



11 Pengumpulan KTI
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ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
DIABETES MELLITUS TIPE II DENGAN RESIKO

KETIDAKSTABILAN KADAR 
GLUKOSA DARAH 

Studi kasus di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar
Tahun 2019

Alokasi dana yang diperlukan dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

No Keterangan Biaya
A Tahap Persiapan

Penyusunan Proposal Rp. 350.000
Penggandaan Proposal Rp. 300.000
PresentasiProposal Rp. 50.000
Revisi Proposal Rp. 100.000

B Tahap Pelaksanaan
Transportasi dan Akomodasi Rp. 250.000
Pengolahan dan Analisis data Rp.  100.000

C Tahap Akhir
Penyusunan Laporan Rp. 250.000
Penggandaan Laporan Rp. 300.000
Presentasi Laporan Rp.  100.000
Revisi Laporan Rp.  250.000
Biaya Tidak Terduga Rp. 200.000

Total biaya Rp. 2.250.000
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat bapak/Ibu/ Saudara/Adik, kami meminta kesediaannya untuk

berpartisipasi  dalam  penelitian  ini.Keikutsertaan  dari  penelitian  ini  bersifat

sukarela tidak memaksa.Mohon untuk dibaca penjelasan dibawah dengan seksama

dan disilahkan bertanya apabila ada yang belum dimengerti

Judul Gambaran Asuhan Keperawatan  Pada Pasien Diabetes  Melitus

Tipe II Dengan Resiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Di

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019
Peneliti utama Komang Ita Trisna Dewi
Institusi Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar 
Peneliti lain -
Lokasi

Penelitian

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

Sumber

pendanaan

Swadana

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  Asuhan  KeperawatanPada

Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Resiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa

Darah Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar Tahun 2019.Jumlah pasien sebanyak 2

orang  dengan  syaratnya  yaitu  Pasien  diabetes  mellitus  tipe  II  yang  berada  di

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar.Pasien Diabetes Melitus Tipe II

yang memiliki masalah resiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah, Pasien yang

bersedia  menjadi  responden,  yaitu  telah  menandatangani  persetujuan  menjadi



responden.Pasien akandiobservasi dalam waktu 3 hari, baik dalam perawatan dan

pemberian asuhan keperawatannya.

Peneliti  menjamin  kerahasiaan  semua  data  peserta  penelitian  ini  dengan

menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Kepesertaan  Bapak/Ibu/Saudara/Adik  pada  penelitian  ini  bersifat

sukarela.Bapak/Ibu/Saudara/Adik  dapat  menolak  untuk  menjawab  pertanyaan

yang  diajukan  pada  penelitian  atau  menghentikan  kepesertaan  dari  penelitian

kapan saja tanpa ada sanksi.  Keputusan Bapak/Ibu/Saudara/Adik untuk berhenti

sebagai peserta penelitian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/ kelanjutan

pengobatan yang akan diberikan.

Jika  setuju  untuk  menjadi  peserta  peneltian  ini,  Bapak/Ibu/Saudara/Adik

diminta  untuk  menandatangani  formulir  ‘Persetujuan  Setelah  Penjelasan

(Informed  Consent)  Sebagai  *Peserta  Penelitian/  *Wali’  setelah

Bapak/Ibu/Saudara/Adik  benar-benar  memahami  tentang  penelitian  ini.

Bapak/Ibu/Saudara/Adik  akan  diberi  Salinan  persetujuan  yang  sudah  ditanda

tangani ini.  Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru

yang  dapat  mempengaruhi  keputusanBapak/Ibu/Saudara/Adik  untuk  kelanjutan

kepesertaan  dalam  penelitian,  peneliti  akan  menyampaikan  hal  ini  kepada

Bapak/Ibu/Saudara/Adik.

Bila ada penyataan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silakan hubungi

peneliti :Komang Ita Trisna Dewi (081933119317)

Tanda  tangan  Bapak/Ibu/Saudara/Adik  dibawah  ini  menunjukkan  bahwa

Bapak/Ibu/Saudara/Adik telah membaca, telah memahami dan telah mendapat 
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LEMBAR OBSERVASI

GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
DIABETES MELLITUS TIPE II DENGANRESIKO

KETIDAKSTABILAN KADAR 
GLUKOSADARAH 

N

O

JENIS

PEMERIKSAAN

GULA DARAH

Pasien

1

Pasien

2

1 2 3 4 1 2 3 4
 1 KADAR

GLUKOSA DARAH

PUASA 

a. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(80-109mg/dl)
b. Normal  bagi

orang  dengan

penyakit  Dibetes

(70-130mg/dl)

244

mg/

dl

180

mg/

dl

126

mg/

dl

249

mg/

dl

190

mg/

dl 

128

mg/

dl

KADAR

GLUKOSA DARAH

2 JAM PUASA 

a. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(80-144mg/dl)
b. Normal  bagi

orang  dengan

penyakit  Dibetes

(<180mg/dl)

295

mg/

dl

250

mg/

dl

180

mg/

dl

297

mg/

dl

283

mg/

dl

175

mg/

dl



KADAR

GLUKOSA DARAH

SEWAKTU

a. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(70-200mg/dl)
b. Normal  bagi

orang  dengan

penyakit  Dibetes

(>200mg/dl)

391

mg/

dl

311

mg/

dl

303

mg/

dl

295

mg/

dl

45

2

mg

/dl

391

mg/

dl

314

mg/

dl

305

mg/

dl 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Pasien 1 / Ny. A & Pasien 2 / Ny.R
PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DENGAN KETIDAK

STABILAN KADAR  GLUKOSA DARAH DI UPT 
KESMAS SUKAWATI I GIANYAR

TANGGAL 23 APRIL 2018 – 25 APRIL 2019



1. Pengkajian

a. Identitas pasien 

Identitas Pasien Pasien Satu Dan Pasien DuaDM tipe II  dengan
ResikoKetidakstabilan kadar glukosa darah  Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

Keterangan Pasien 1 Pasien 2

1 2 3

Nama Pasien 1 / Ny. A Pasien 2 / Ny. R

Jenis kelamin Perempuan Perempuan

Usia 51 tahun 50 tahun

Status Menikah Menikah

Agama Hindu Hindu

Suku bangsa Indonesia Indonesia

Pendidikan SD SD

Bahasa yang

digunakan

Bali Bali

Pekerjaan Buruh IRT

Alamat Br. Puseh, Ds. Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar

Br. Puseh, Ds. Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar

Diagnosa medis DM Tipe II DM Tipe II

b. Identitas penanggung jawab

Identitas Penanggung Jawab pasien Satu Dan pasien DuaDM Tipe II
denganResiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT 

Kesmas Sukawati I Gianyar



Keterangan Pasien 1 Pasien 2

Nama Tn.S Tn. R

Jenis kelamin Laki-laki Laki-laki

Usia 54 Tahun 53 Tahun

Hubungan

dengan pasien

Suami Suami

Pendidikan SD SD

Pekerjaan Bengkel Kepala Desa

Alamat Br. Puseh, Ds. Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar

Br. Puseh, Ds. Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar

c. Riwayat kesehatan 

Riwayat Kesehatan Pasien Satu Dan Pasien DuaDM Tipe II
DenganKetidakstabilan Kadar Glukosa Darah

 Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

Keterang

an

Pasien 1 Pasien 2

1 2 3
Keluhan

Utama

Pasien mengatakan sering    

merasa cepat lelah, sering 

kencing dan sering haus.

Pasien  mengatakan  merasa

sering lelah dan lesu.

Riwayat 

kesehatan

sekarang 

Pasien  mengatakan  sering

merasa  cepat  lelah  ketika

beraktivitas  dan bekerja.  Pasien

mengatakan  mengeluh  sering

kencing,  cepat  merasa  haus.

pasien  mengeluh  gatal-gatal

pada  bagian  kaki,  pasien

mengatakan  tidak  merasakan

kesemutan. Untuk mengatasinya

pasien  mengatakan  cukup

Pasien  mengatakan  pada  saat

mengambil  pekerjaan  dirumah

merasa  sering  lelah  dan  lesu

sedangkan Pasien menganggap

pekerjaannya  ringan.  Pasien

mengatakan  kadang-kadang

merasa haus berlebihan. Pasien

mengatakan  tidak  kesemutan

dan  gatal-  gatal.  Pasien

mengatakan  jarang  meminum



beristirahat sebentar dan kembali

melakukan  aktivitasnya.  Pasien

mengatakan  jarang  untuk

memeriksakan  kesehatannya  ke

pelayanan kesehatan karena ada

upacara adat di  desanya,  pasien

mengatakan  jarang  meminum

obat  dan  pasien  mengatakan

kadang  masih  makan  makanan

yang mengandung gula

obat  dan  Pasien  mengatakan

jarang  memeriksakan

kesehatannya  karena  tidak

sempat  untuk  pergi

kepuskesmas.  Pasien  juga

mengakatakan  kadang  masih

makan  makanan  yang

mengandung  gula  jika

menginginkannya.

Riwayat 

kesehatan

masa lalu

Klie  mengatakan  sudah

mengalami DM ± 1 Tahun yang

lalu. Awalnya Pasien merasakan

kesemutan  pada  pada  kedua

kakinya kemudian merasa susah

digerakkan,  Pasien  juga  sering

merasa ngantuk, sering kencing.

Kemudian Pasien memeriksakan

kesehatannya  ke  puskesmas

sukawati  1  bersama  suaminya.

Hasil  pemeriksaan  gula  darah

pada  waktu  itu  650  mg/dl.

Pasien  tidak  memiliki  riwayat

jantung  danobesitas.  Pasien

mengatakan  tidak  memiliki

riwayat alergi obat atau makanan

tertentu.

Pasien  mengatakan  sudah

mengalami  DM  ±3  Tahun.

Awalnya  pasien  merasakan

kesemutan  pada  kedua  tangan

dan  kakinya,  nafsu  makan

Pasien  meningkat  tetapi  berat

badan  Pasien  menurun  dari

70kg menjadi 65kg, kemudian

suaminya  menyarankan  untuk

memeriksakan  kondisinya  ke

dokter  dan  dilakukan

pengecekan  gula  darah.  Hasil

pemeriksaan  yang  didapatkan

pada saat itu adalah 250mg/dl.

Pasien  mengatakan  tidak

memiliki  riwayat  penyakit

jantung  dan  obesitas.  Pasien

mengatakan  tidak  memiliki

riwayat  alergi  terhadap  obat

ataumakanan tertentu.

Riwayat Pasien  mengatakan  terdapat Pasien  mengatakan  terdapat



Kesehata

n 

Keluarga

anggota  keluarga  yang

mempunyai  riwayat  penyakit

DM yaitu nenek, ibu dan kakak.

1. Genogram 

Genogram pasien 1

Keterangan :

            : Laki-laki                

        : Perempuan      

   :Laki-laki dan perempuan

meninggal

        : Garis perkawinan 

        : Garis keturunan 

        : Tinggal serumah 

        : Pasien 

anggota  keluarga  yang

mempunyai  riwayat  penyakit

DM  yaitu  ibu  dan  ayah

kandungpasien 

.

1. Genogram 

Genogram pasien 2

Keterangan 

            : Laki-laki                

         : Perempuan 

    :  Laki-laki  dan

perempuan  meninggal

         : Garis perkawinan 

         : Garis keturunan 

         : Tinggal serumah 

         : Pasien 

c



d. Data Fisiologis-Psikologis-Perilaku-Relasional-Lingkungan

Data Fisiologis-Psikologis-Perilaku-Relasional-Lingkungan Pasien Satu Dan
Pasien DuaDM Tipe II  DenganKetidakstabilan Kadar Glukosa Darah 

Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

Keterangan Pasien 1 Pasien 2
1 2 3

Data 

Fisiologis

a) Respirasi pasienmengatakan  tidak

mengalami  kesulitan  saat

bernafas,  tidak merasa sesak..

RR : 20x/menit.

pasienmengatakan  tidak

mengalami  kesulitan  saat

bernafas,  tidak  merasa  sesak..

RR : 20x/menit.
b) Sirkulasi Pasien  mengatakan  tidak

memiliki  riwayat  penyakit

jantung,  tidak  memiliki

riwayat  tekanan  darah  tinggi.

Nadi : 86 x/menit.

Pasien  mengatakan  tidak

memiliki  riwayat  penyakit

jantung, tidak memiliki riwayat

tekanan darah tinggi. Nadi : 80

x/menit.
c) Nutrisi 

dan 

Cairan

Pasien mengatakan makan dua

kali sehari yaitu pagi dan sore

hari,  Pasien  tidak  pernah

makan  malam.Mampu

menghabiskan  satu  porsi

makan  berupa  nasi  putih

dengan lauk dan sayur yang di

ganti  setiap  harinya  seperti

daging ayam, tahu, tempe dan

sayuran  hijau.  Pasien

mengatakan  kadang  sesekali

masih  mengkonsumsi

makanan  yang  mengandung

gula. Pasien mengatakan tidak

kesulitan  dalam  menelan.

Pasien  mengatakan  makan

makan  dua  kali  sehari  yaitu

pagi  dan  sore  hari,  mampu

menghabiskan  satuporsi

makanan  berupa  nasi  putih

dengan  lauk  dan  sayur  yang

diganti  setiap  harinya  seperti

ikan,  ayam,  tahu  dan  tempe.

Pasien  mengatakan  tidak

terlalu  suka  makan  dengan

syuran.  Pasien  mengatakan

makan-makanan  yang

mengandung  gula  jika

menginginkan.  Pasien

mengatakan tidak ada kesulitan



Tidak  ada  mual  dan  muntah.

Pasien  mengatakan

seringmerasa  haus,  biasanya

minum air  ± 9 gelas besar (1

gelas  300cc)  atau  ±2700  ml

dalam sehari. 

dalam menelan, tidak ada mual

dan  muntah  .  Pasien

mengatakan  kadang-kadang

sering  merasa  haus  ,  Pasien

minum  air  ±1,5  botol  aqua

besar  atau  ±2250  ml  dalam

sehari

d) Eliminas

i 

Pasien mengatakan BAB satu

kali  dalam  sehari  tidak  ada

masalah  dalam  proses  BAB,

konsistensi  feses  lembek,

warna kuning kecoklatan, dan

bau khas feses. Pasien BAK 9-

10  kali  atau  1500  ml  dalam

sehari.  Tidak  ada  masalah

dalam BAK 

warna kencing kekuningan dan

bau khas urine

Pasien  mengatakan  BAB satu

kali  dalam  sehari  tidak  ada

masalah  dalam  proses  BAB,

konsistensi  feses  lembek,

warna coklat  kekuningan,  dan

bau khas feses. Pasien BAK 6-

8  kali  atau  1000  ml  dalam

sehari.  Tidak  ada  masalah

dalam  BAK  warna  kencing

kekuningan  dan  bau  khas

urine.

e) Aktivitas

dan 

Istirahat

Pasien  mengatakan  dalam

melakukan  aktivitas  sehari-

hari  Pasien  sering  merasa

cepat lelah. tidak ada masalah

dalam  pola  aktivitas  dan

latihan pasien . ADL (activity

dialy  living)  seperti  makan

atau  minum,  toileting,

berpakaian,  mobilisasi  di

tempat  tidur,  berpindah  dapat

dilakukan secara mandiri oleh

pasien  .Pasien  mengatakan

tidur  dengan  nyenyak  pada

Pasien  mengatakan  bisa

melakukan  aktivitas  sehari-

hari,  tetapi  pasien  mudah

merasa  sering  lelah  dalam

melakukan  aktifitasnya.  Tidak

ada  masalah  dalam  pola

aktivitas dan latihannya. Pasien

biasa  melakukan  aktivitasnya

secara  mandiri.  ADL (activity

dialy  living)  seperti  makan

atau  minum,  toileting,

berpakian, mobilisasi di tempat

tidur, berpindah bisa dilakukan



malam  hari  tetapi  terbangun

karena  ingin  BAK.  Pasien

mengatakan tidur enam sampai

delapan  jam.  Pasien  bangun

pada pagi hari pukul lima atau

enam pagi.

secara  mandiri  oleh  pasien

.Pasien mengatakan tidur enam

sampai delapan jam.

f) Neurose

nsori

Pasien  mengatakan  tidak

mengalami gangguan terhadap

ingatannya,  pasien   tidak

mengalami gangguan menelan,

Pasien  mengatakan  tidak

mengalami gangguan terhadap

ingatannya,  pasien   tidak

mengalami gangguan menelan,
g) Reprodu

ksi dan 

seksualit

as

Pasien  mengatakan  tidak  ada

masalah  dengan  pola

seksualnya,  hubungan  pasien

dengan  suami  dan  kedua

anaknya harmonis.

Pasien  mengatakan  tidak  ada

masalah  dengan  pola

seksualnya,  hubungan  pasien

dengan istri dan kedua anaknya

harmonis.
Data  

Psikologis

a) Nyeri 

dan 

kenyama

nan

Pasien  mengatakan  tidak

merasa kesemutan pada kedua

tangan atau kakinya.

Pasien  mengatakan  tidak

merasa kesemutan pada kedua

tangan atau kakinya.

b) Integritas

ego

Pasien mengatakan  bersyukur

kepada  Tuhan  atas  kesehatan

yang  diberikan  kepadanya

sampai  saat  ini.  Pasien

menerima  bahwa penyakitnya

ini  murni  adalah  penyakit

medis.  Keluarga  pasien

mengatakan  bahwa  penyakit

DM  yang  dialami  pasien

adalah  murni  penyakit  medis

dan diharapkan pasien mampu

untuk  mengontrol

Pasien  mengatakan  menerima

dan  percaya  bahwa  penyakit

yang  pasien  alami  adalah

murni  penyakit  terkait

kesehatannya.  Pasien

mengatakan  bersyukur  atas

kelengkapan  anggota  tubuh

yang  masih  dia  miliki

sekarang.



penyakitnya.
c) Pertumb

uhan dan

perkemb

angan

- -

Perilaku 

a) Kebersih

an diri

Pasien mengatakan mandi satu

kali sehari, pasien menggosok

gigi dua kali sehari, mengganti

pakaian  dan  mampu

melakukan  perawatan  diri

secara mandiri.

Pasien mengatakan mandi satu

kali  sehari,  pasien menggosok

gigi  dua  kali  sehari,  dan

mampu  melakukan  perawatan

diri secara mandiri.

b) Penyuluh

an dan 

pembelaj

aran

Pasien mengatakan sedikit tau

tentang penyakitnya karena di

desanya  pernah  ada

penyuluhan  tentang  penyakit

diabetes mellitus

Pasien mengatakan sedikit  tau

tentang penyakitnya karena di

desanya  pernah  ada

penyuluhan  tentang  penyakit

diabetes mellitus
Data 

Relasional

a) Interaksi 

social

Pasien  mengatakan  tidak

mengalami  kesulitan  dalam

berinteraksi dengan orang lain,

pasien  mempunyai  banyak

teman  di  lingkungan  tempat

tinggal maupun di lingkungan

kerjnya. 

Pasien  mengatakan  tidak

mengalami  kesulitan  dalam

berinteraksi dengan orang lain,

pasien  mudah  bergaul  dan

memiliki  banyak  teman  di

lingkungan rumahnya.

Data 

Lingkunga

n

a) Keamana

n dan 

proteksi

Tidak terobservasi adanya luka

atau  kerusakan  jaringan  kulit

pasien  ,  Suhu  tubuh  pasien

dalam rentang  normal  :  36,00

C.

Tidak terobservasi adanya luka

atau  kerusakan  jaringan  kulit

pasien  ,  Suhu  tubuh  pasien

dalam rentang  normal  :  37,50

C.



e. Pengkajian Fisik 

 Pengkajian Fisik Pasien Satu Dan Pasien DuaDM Tipe II  dengan
ResikoKetidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT 

Kesmas Sukawati I Gianyar
Keterangan Pasien 1 Pasien 2

1 2 3
1. Umum 1. Keadaan umum : Baik

2. Kesadaran        :  Compos

Mentis

3. GCS                : E4, V5, M6

4. TB/BB            : 150 cm/50 kg

5. Postur tubuh  : Tegak

6. Warna tubuh : Sawo matang

7. Turgor kulit    : Elastis

1. Keadaan umum : Baik 

2. Kesadaran       :  Compos

Mentis

3. GCS                : E4, V5, M6

4. TB/BB            : 167cm/65

Kg

5. Postur tubuh  : Tegak

6. Warna  kulit     :  Sawo

matang

7. Turgor kulit    : Elastis  

2. Gejala

kardinal 

1. Suhu                :36,00C

2. Nadi                : 86x/menit

3. TD                  : 140/70 mmHg

4. Respirasi         :20x/menit

1. Suhu                   :37,50C

2. Nadi                   :80x/menit

3. TD                     :120/80

mmHg

4. Respirasi            :20x/menit
3. Pemeriksa

an fisik :

Kepala dan

leher 

1. Inspeksi

Bentuk kepala  simetris,  warna

rambut  hitam,  kulit  kepala

bersih.

2. Palpasi

Tidak  ada  massa,  tidak  ada

pembesaran  kelenjar  jugularis

dan  typoid  pada  leher.  Tidak

ada nyeri tekan.

1. Inspeksi

Bentuk  kepala  simetris,

warna  rambut  hitam,  kulit

kepala kurang bersih.

2. Palpasi

Tidak ada  massa,  tidak  ada

pembesaran  kelenjar

jugularis  dan  typoid  pada

leher. Tidak ada nyeri tekan.

4. Mata 1. Inspeksi

Bentuk  mata  simetris,

1. Inspeksi

Bentuk  mata  simetris,



konjungtiva  anemis,  kelopak

mata tidak terdapat edema.

2. Palpasi

Tidak teraba massa.

konjungtiva anemis, kelopak

mata tidak terdapat edema

2. Palpasi

Tidak teraba massa.

5. Hidung 1. Palpasi

Tidak  ada  massa,  tidak  ada

nyeri   tekan,  tidak  ada

pembesaran  kelenjar  jugularis

dan typoid pada leher.

2. Palpasi

Tidak ada nyeri tekan.

1. Palpasi

Tidak  ada  massa,  tidak  ada

nyeri   tekan,  tidak  ada

pembesaran  kelenjar

jugularis  dan  typoid  pada

leher.

2. Palpasi 

Tidak ada nyeri tekan
6. Telinga 1. Inspeksi

Bentuk simetris, tidak ada lesi,

tampak bersih. 

2. Palpasi 

Tidak  ada  benjolan  dan  nyeri

tekan.

1. Inspeksi

Bentuk  simetris,  tidak  ada

lesi, tampak bersih. 

2. Palpasi

Tidak ada benjolan dan nyeri

tekan.
7. Mulut 1. Inspeksi

Mukosa  bibir  kering,  gigi

tampak  kekuningan,  jumlah

gigi   lengkap,  tidak  terdapat

karies gigi. 

2. Palpasi

Tidak  ada  massa  dan  nyeri

tekan.

1. Inspeksi

Mukosa  bibir  lembab,  gigi

tampak  kekuningan,  jumlah

gigi lengkap, terdapat karies

gigi. 

2. Palpasi

Tidak  ada  massa  dan  nyeri

tekan
8. Thorak 1. Inspeksi 

Bentuk  simetris,  pergerakan

dada simetris

2. Palpasi

Tidak ada nyeri tekan 

3. Perkusi 

Terdengar suara vesikuler 

1. Inspeksi 

Bentuk  simetris,  pergerakan

dada simetris

2. Palpasi

Tidak ada nyeri tekan 

3. Perkusi

Terdengar suara vesikuler



4. Auskultasi 

Tidak  terdengar  suara  nafas

tambahan 

4. Auskultasi 

Tidak  terdengar  suara  nafas

tambahan 
9. Abdomen 1. Inspeksi

Bentuk simetris

2. Auskultasi 

Terdengar  bising  usus  12

kali/menit

3. Perkusi 

Terdengar suara timpani 

4. Palpasi

Tidak  ada  nyeri  tekan,  tidak

ada pembesaran hati/lever.

1. Inspeksi

Bentuk simetris

2. Auskultasi

Terdengar  bising  usus  12

kali/menit

3. Perkusi

Terdengar suara timpani 

4. Palpasi

Tidak ada nyeri tekan, tidak

ada pembesaran hati/lever.
10. Genitourin

aria

1. Inspeksi

Tidak terkaji

2. Palpasi

Tidak terkaji

1. Inspeksi

Tidak terkaji 

2. Palpasi

Tidak terkaji
11. Muskolosk

letal

1. Inspeksi 

(a) Atas

Pergerakan  normal,  tidak

ada  fraktur  tidak  ada

edema dan tidak ada lesi

(b) Bawah

Pergerakan  normal,  tidak

ada  fraktur,  tidak  ada

edema dan tidak ada lesi.

2. Palpasi

(a) Atas 

Tidak ada nyeri tekan, dan

edema.

(b) Bawah

Tidak ada nyeri tekan dan

edema.

1. Inspeksi 

(a) Atas

Pergerakan normal, tidak

ada  fraktur  tidak  ada

edema dan tidak ada lesi.

(b) Bawah 

Pergerakan normal, tidak

ada  fraktur,  tidak  ada

edema dan tidak ada lesi.

2. Palpasi

(a) Atas 

Tidak  ada  nyeri  tekan,

dan edema.

(b) Bawah

Tidak  ada  nyeri  tekan

dan edema.
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f. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah

N

O

JENIS

PEMERIKSAAN

GULA DARAH

Pasien

1

Pasien

2

1 2 3 4 1 2 3 4
 1 KADAR

GLUKOSA DARAH

PUASA 

c. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(80-109mg/dl)
d. Normal  bagi

orang  dengan

penyakit  Dibetes

(70-130mg/dl)

244

mg/

dl

180

mg/

dl

126

mg/

dl

249

mg/

dl

190

mg/

dl 

128

mg/

dl

KADAR

GLUKOSA DARAH

2 JAM PUASA 

c. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(80-144mg/dl)
d. Normal  bagi

orang  dengan

295

mg/

dl

250

mg/

dl

180

mg/

dl

297

mg/

dl

283

mg/

dl

175

mg/

dl



penyakit  Dibetes

(<180mg/dl)

KADAR

GLUKOSA DARAH

SEWAKTU

c. Normal  bagi

orang  tanpa

penyakit Diabetes

(70-200mg/dl)
d. Normal  bagi

orang  dengan

penyakit  Dibetes

(>200mg/dl)

391

mg/

dl

311

mg/

dl

303

mg/

dl

295

mg/

dl

45

2

mg

/dl

391

mg/

dl

314

mg/

dl

305

mg/

dl 

g. Terapi Medis

Terapi MedisPasien Satu Dan Pasien DuaDM Tipe II  dengan
ResikoKetidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT

 Kesmas Sukawati I Gianyar
Pasien 1 Pasien 2

Pasien mengatakan terakhir  minum obat 3

minggu  lalu. Setelah obatnya habis pasien

belum sempat ke puskesmas untuk kontrol

kembali.

Pasien mengatakan terakhir minum obat 1 

bulan lalu. Pasien mengatakan tidak ada waktu 

untuk memeriksakan karena ada upacara adat.

2. Analisa Data 

Analisa Data Pasien Satu Dan Pasien DuaDM Tipe II  dengan
ResikoKetidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT 

Kesmas Sukawati I Gianyar



jarang  untuk  memeriksakan

kesehatannyake  pelayanan

kesehatan  karena  ada  upacara

adat  di  desanya.  pasien

mengatakan jarang meminumm

obat  dan  pasien  mengatakan

kadang  masih  makan makanan

yang mengandung gula

DO: Compos  Mentis,  GCS  :  E4,

V5,  M6,  Turgor  Kulit  :  Elastis,

Suhu  :  36,00C,  Nadi  :  86x/Menit,

TD  :  140/90mmhg,  Respirasi  :

20x/Menit,  Hasil  pemeriksaan  hari

kedua gula darah puasa 244 mg/dl,

gula darah 2 jam puasa 295 mg/dl,

dan gula darah sewaktu 311 mg/dl

Resiko  Ketidakstabilan
Kadar Glukosa Darah 



Pasien 2

DS:   Pasien mengatakan pada saat

mengambil  pekerjaan  dirumah

merasa  sering  lelah  dan  lesu

sedangkan Pasien menganggap

pekerjaannya  ringan.  Pasien

mengatakan  kadang-kadang

merasa haus berlebihan. Pasien

mengatakan  tidak  kesemutan

dan  gatal-gatal.  Pasien

mengatakan  jarang

memeriksakan  kesehatannya

karena  tidak  sempat  untuk

pergi kepuskesmas. Pasien juga

mengakatakan  kadang  masih

makan  makanan  yang

mengandung  gula  jika

menginginkannya.  Pasien

mengatakan  jarang  meminum

obat

DO:   Pasien  tampak  lesu,

Kesadaran : compos Mentis, GCS :

E4, V5, M6, Turgor kulit :  elastic,

Suhu  :  36,50C,  Nadi  :  80x/menit,

TD  :  120/80mmHg,  Respirasi  :

20x/menit,  Hasil  pemeriksaan  hari

kedua gula darah puasa 249 mg/dl,

gula darah 2 jam puasa 297 mg/dl,

dan gula darah sewaktu 391 mg/dl

DM Tipe II USIA > 40
Th

Kadar  glukosa  darah
meningkat
(hiperglikemi)

Pengobatan dan kontrol
tidak teratur

Resiko  Ketidakstabilan
Kadar Glukosa Darah 

Resiko

Ketidastabilan

Kadar Glukosa

Darah



3. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis Keperawatan Pasien Satu Dan Pasien DuaDM Tipe II  dengan
Resiko Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah 

Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar

Pasien Diagnosa Keperawatan
Pasien

1 

resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dibuktikan dengan

kurang patuh pada rencana manajemen diabetes 

Pasien

2 

resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah  dibuktikan dengan

kurang patuh pada rencana manajemen diabetes 

4. Intervensi Keperawatan

Intervensi KeperawatanPasien satu dan dua pada DM Tipe II dengan
Resiko Ketidakstabilan kadar glukosa darah

Di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

Intervensi Keperawatan Pasien 1 Pasien 2
SLKI :

Setelah  dilakukan

asuhan  keperawatan

selama  4  x  1  jam

diharapkan  Resiko

Ketidakstabilan  Kadar

Glukosa  Darah

membaik dengankriteria

hasil sebagai berikut : 

1. Kstabila  kadar

SIKI :

 Pemberian obat :

a. Tentukan obat apa

Yang  diperlukan,  dan

kelola menurut resep.

b. Pantau  kepatuhan

mengenai  regimen

obat
c. Pertimbangkan  faktor-

faktor  yang  dapat

menghalangi  pasien

untuk  mengkonsumsi

obat yang diresepkan

SIKI :

Pemberian obat:

a. Tentukan obat apa

Yang diperlukan, dan

kelola menurut resep.

b. Pantau  kepatuhan

mengenai  regimen

obat
c. Pertimbangkan

faktor-faktor  yang

dapat  menghalangi

pasien  untuk

mengkonsumsi  obat



glukosa darah.

2. Status nutrisi.

3. Tingkat

pengetahuan. 

d. Kembangkan  strategi

bersama  pasien  untuk

meningkatkan

kepatuhan  mengenai

regimen  obat  yang

diresepkan.

Pemantauan Nutrisi :

a. Timbang berat badan 

pasien.

b. Monitor  adanya  mual

dan muntah.

c. Monitor  diet  dan

asupan kalori

e. Lakukan  pemeriksaan

laboratorium,  monitor

hasilnya  (misalnya:

cek gula darah).

yang diresepkan
d. Kembangkan  strategi

bersama pasien untuk

meningkatkan

kepatuhan  mengenai

regimen  obat  yang

diresepkan.

PemantauanNutrisi :

a. Timbang berat 

badan pasien.

b. Monitor adanya mual

dan muntah.

c. Monitor  diet  dan

asupan kalori

d. Lakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor  hasilnya

(misalnya:  cek  gula

darah). 



5. Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan Pasien Satu Dan Pasien Dua DM Tipe II  dengan Resiko

Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT 

Kesmas Sukawati I Gianyar.

Pasien 1 Pasien 2

Hari

/

Tgl

Jam Implementasi Respon Para

f

Hari/

Tgl

Jam Implementasi Respon Para

f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seni

n, 23

Apri

l

2019

10.00

Wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor  hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Hasil  pemeriksaan

GDS   pasien  391

mg/dl.

Ita

Senin

,23

April

2018

11.10

Wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor

hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Hasil

pemeriksaan GDS

pasien 452 mg/dl.

Ita



. 

10.15 

wita

10.25

Wita

Mentukan obat 

apa yang 

diperlukan, dan 

kelola menurut 

resep

Memantau

kepatuhan

mengenai

regimen obat

Pasien  mengatakan

mendapatkan  obat

metformin  500  mg

(1 kali sehari ) dan

Irbesartan 150 mg (

1 kali sehari) 

Pasien  mengatakan

tidak  teratur

meminum obat 

Ita

  Ita

11.20

Wita

11.30

Wita

Mentukan obat

apa yang 

diperlukan, 

dan kelola 

menurut resep

Memantau

kepatuhan

mengenai

regimen obat

Pasien

mengatakan

mendapatkan obat

metformin  500

mg (1 kali sehari )

Pasien

mengatakan  tidak

teratur  meminum

obat 

 Ita

Ita

10.30

Wita 

Mempertimbang

kan faktor-faktor

yang dapat 

menghalangi 

pasien untuk 

mengkonsumsi 

Pasien  mengatakan

karena  sibuk

bekerja  sehingga

lupa  meminum

obat

Ita

11.35

Wita

Mempertimba

ngkan faktor-

faktor yang 

dapat 

menghalangi 

pasien untuk 

Pasen  kadang

lupa  meminum

obat  dank  arena

sibuk  mlakukan

pekerjaan  rumah

tangga  sehingga

Ita



10.35 

Wita 

10.40

Wita 

obat yang 

diresepkan 

Mengembangkan

strategi bersama 

pasien untuk 

meningkatkan 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat 

yang diresepkan

Menimbang 

berat badan 

pasien

Pasien  mengatakan

mau  untuk

mengikuti  arahan

dari  peneliti  untk

meningkatkan

kepatuhan terhadap

regimen obat 

Pasien  mengatakan

mau  untuk

ditimbang dan hasil

berat  badan  pasien

50 kg

Ita

Ita

11.45

Wita

11.50

mengkonsumsi

obat yang 

diresepkan 

Mengembangk

an strategi 

bersama pasien

untuk 

meningkatkan 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat 

yang 

diresepkan

Menimbang 

berat badan 

lupa untuk minum

obat

Pasien

mengatakan  mau

untuk  mengikuti

arahan  dari

peneliti  untk

meningkatkan

kepatuhan

terhadap  regimen

obat 

Pasien

Ita



10.50

Wita 

10.55 

Wita 

Memonitor

adanya mual dan

muntah.

Memonitor diet 

dan asupan 

kalori

Pasien  mengatakan

tidak  merasa  mual

dan muntah 

Pasien  mengatakan

kadang  masih

makan  makanan

yang  mengandung

gula

Ita 

Ita 

Wita

11.55

Wita

12.00

Wita

pasien

Memonitor

adanya  mual

dan muntah.

Memonitor 

diet dan 

asupan kalori

mengatakan  mau

untuk  ditimbang

dan  hasil  berat

badan  pasien  65

kg

Pasien

mengatakan  tidak

merasa  mual  dan

muntah 

Pasien

mengatakan

kadang  masih

makan  makanan

yang

Ita

Ita

Ita



mengandung gula

Sela

sa,

24

Apri

l

2019

10.00

Wita

10.25

Wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor  hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Memantau 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

Hasil  pemeriksaan

gula  darah  puasa

pasien  244  mg/dl,

gula  darah  2  jam

puasa  295  mg/dl

dan  gula  darah

sewaktu 311 mg/dl.

Pasien  mengatakan

sudah  mulai  rutin

meminum obat.

  Ita 

Ita

Selas

a,  24

April

2018

11.10

Wita

11.35

wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor

hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Memantau 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

Hasil

pemeriksaan  gula

darah  puasa

pasien 249 mg/dl,

gula  darah  2  jam

puasa  297  mg/dl

dan  gula  darah

sewaktu  391

mg/dl. 

Pasien

mengatakan

sudah mulai rutin

meminum obat.

 Ita 

Ita 

10.35 Memonitor Pasien  mengatakan 11.45 Memonitor Pasien



Wita

10.45

Wita

adanya mual dan

muntah.

Memonitor  diet

dan  asupan

kalori

tidak ada mual dan

muntah 

Pasien  mengatakan

kadang  masih

makan  makanan

yang  mengandung

gula.

  Ita

Ita 

Wita

11.55

wita

adanya mual 

dan muntah.

Memonitor

diet  dan

asupan kalori

mengatakan  tidak

ada  mual  dan

muntah 

Pasien

mengatakan

kadang  masih

makan  makanan

yang

mengandung

gula.

 Ita

 Ita 

Rab

u, 25

Apri

l

2018

09.30

Wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor  hasilnya

(misalnya:  cek

Hasil  pemeriksaan

gula  darah  puasa

pasien  180  mg/dl,

gula  darah  2  jam

puasa  250  mg/dl

  Ita

Rabu,

25

April

2018

10.10

Wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor

hasilnya

Hasil

pemeriksaan  gula

darah  puasa

pasien 190 mg/dl,

gula  darah  2  jam

  Ita 



09.40 

wita

gula darah).

Memantau 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

dan  gula  darah

sewaktu 303 mg/dl.

Pasien  mengatakan

sudah rutin  minum

obat. 

Ita 

10.25

wita

(misalnya:  cek

gula darah).

Memantau 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

puasa  283  mg/dl

dan  gula  darah

sewaktu  314

mg/dl.

Pasien

mengatakan

sudah  rutin

minum obat. Ita 

09.50

Wita

Memonitor 

adanya mual dan

muntah.

Memonitor  diet

Pasien  mengatakan

tidak ada mual dan

muntah 

Pasien  mengatakan

Ita 

10.40

Wita 

11.00 

Memonitor 

adanya mual 

dan muntah.

Memonitor

Pasien

mengatakan  tidak

ada  mual  dan

muntah 

Pasien

Ita 



10.00 

wita

dan  asupan

kalori

sudah  mengontrol

makan  makanan

yang  mengandung

gula,  sudah

mengatur  pola

makan dengan baik

dan teratur.

Ita 

wita diet  dan

asupan kalori

mengatakan

sudah mengontrol

makan  makanan

yang

mengandung

gula,  sudah

mengatur  pola

makan  dengan

baik dan teratur.

Ita 

Kam

is,

26

april

2019

10.20

Wita

10.40 

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor  hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Memantau 

Hasil  pemeriksaan

gula  darah  puasa

pasien  126  mg/dl,

gula  darah  2  jam

puasa  180  mg/dl

dan  gula  darah

sewaktu 295 mg/dl.

Pasien  mengatakan

Ita 

11.20 

wita

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

monitor

hasilnya

(misalnya:  cek

gula darah).

Hasil

pemeriksaan  gula

darah  puasa

pasien 128 mg/dl,

gula  darah  2  jam

puasa  175  mg/dl

dan  gula  darah

sewaktu  305

mg/dl. 

Ita 



wita kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

sudah rutin  minum

obat.

Ita

11.35 

wita

Memantau 

kepatuhan 

mengenai 

regimen obat

Pasien

mengatakan

sudah  rutin

minum obat.

Ita 

10.45 

wita

10.50 

wita

Memonitor

adanya mual dan

muntah.

Menimbang 

berat badan 

pasien.

Pasien  mengatakan

tidak ada mual dan

muntah 

Pasien  mau  untuk

ditimbang  dan

tidak  ada

perubahan  pada

berat badan pasien.

Ita 

Ita 

11.45 

wita

11..50

wita

Memonitor 

adanya mual 

dan muntah.

Menimbang 
berat badan 
pasien.

Pasien

mengatakan  tidak

ada  mual  dan

muntah

Pasien mau untuk

ditimbang,  berat

badan  pasien

tetap yaitu 65

Ita 

Ita 



Berat  badan pasien

50

10,55 

wit

11.00 

wita

Memonitor diet 

dan asupan 

kalori

Menganjurkan

pasien  kapan

harus  mencari

bantuan medis.

Pasien  mengatakan

sudah  mengontrol

makan  makanan

yang  mengandung

gula,  sudah

mengatur  pola

makan dengan baik

dan teratur.

Pasien  mengatakan

sudah paham kapan

harus  mencari

bantuan medis 

Ita 

Ita 

11.55 

wita

12.10 

wita

Memonitor 

diet dan 

asupan kalori

Menganjurkan 

pasien kapan 

harus mencari 

bantuan medis.

Pasien

mengatakan

sudah mengontrol

makan  makanan

yang

mengandung

gula,  sudah

mengatur  pola

makan  dengan

baik dan teratur.

Pasien

mengatakan

sudah  mengerti

kapan  harus

mencari  bantuan

Ita 

Ita 



medis 

6. Evaluasi

Evaluasi Keperawatan Pasien Satu Dan Pasien Dua DM Tipe II  dengan Resiko



Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah  Di UPT
Kesmas Sukawati I Gianyar.

Pasien 1 Pasien 2

Hari/T
gl

Jam

Evaluasi Par
af

Hari/T
gl

Jam

Evaluasi Para
f

Kamis,
25
April
2019

11.10
wita

S  :  Pasien  mengatakan  sering  kencingnya
sudah  mulai  berkurang,  sering  haus  sudah
mulai  berkurang  dan  tidak  mudah  lelah.
Pasien mengatakan sudah rutin minum obat
dan sudah mengontrol makan makanan yang
mengandung  gula,  sudah  mengatur  pola
makan dengan baik dan teratur.

O  :  Pasien  tampak  sudah  mengikuti  pola
makan  yang  baik  dilihat  dari  penurunan
kadar  glukosa  darah  pasien  .  Hasil
pemeriksaan pada kunjungan kedua tanggal
24 APRIL 2019 kadar glukosa darah puasa
didapatkan  244  mg/dl  ,  gula  darah  2  jam
puasa  295 mg/dl , gula darah sewaktu 311
mg/d  terjadi  penurunan  pada  kunjungan
keempat  tanggal  26  APRIL  2019  kadar

  Ita

Kamis,
25 April
2019

12.10
wita

26  April 2019 / 12.10 WITA

S : Pasien mengatakan sudah tidak mudah
lelah  dalam  beraktifitas,  Pasien
mengatakan sudah rutin minum obat dan
sudah mengatur pola makan dengan baik
dan  sudah  mengontrol  makan  makanan
yang mengandung gula.

O :Pasien  tampak  sudah  mengikuti  pola
makannya  dengan  baik  terbukti  terjadi
penurunan  kadar  glukosa  darah.  Hasil
pemeriksaan  pada  kunjungan  kedua
tanggal 24 APRIL 2019  gula darah puasa
249 mg/dl,  gula  darah  2  jam puasa  297
mg/dl,  gula  darah  sewaktu  391  mg/dl
terjadi  penurunan  pada  kunjungan
keempat  tanggal  26  APRIL  2019

Ita 



glukosa darah puasa Pasien 126 mg/dl, gula
darah 2 jam puasa 180mg/dl dan gula darah.
sewaktu  295  mg/dl.  Pasien  tampak  segar,
konjungtiva berwarna merah muda. Mukosa
bibir lembab.

A :  Tujuan  Tercapai  sesuai  dengan  kriteria
hasil yang sudah ditentukan.
P  :  Pertahankan  kondisi  dan  kepatuhan
Pasien dengan menjaga pola makan

kunjungan  pada  hari  keempat  kadar
glukosa  darah  puasa  Pasien  128  mg/dl,
gula darah 2 jam puasa 175 m/dl dan gula
darah sewaktu 305 mg/dl.     Pasien tidak
tampak pucat.

A  :  Tujuan  Tercapai     sesuai  dengan
kriteria hasil yang sudah ditentukan.

P  :Pertahankan  kondisi  dan  kepatuhan
Pasien dengan menjaga pola makan.
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