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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

      Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang berguna untuk 

menjelaskan serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013). 

Dalam penelitian ini, kerangka konsep dapat digambarkan dalam bentuk pohon 

masalah dan alur penelitian seperti dibawah ini: 

1. Pohon Masalah Diabetes Melitus Tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada DM tipe 2, insulin 

yang dihasilkan kurang atau 

resistensi insulin 

Glukosa tidak 

dapat masuk ke 

dalam sel 

(dimetabolisme) 

Glukosa dalam 

darah 

meningkat 

Gambar 1 Pohon masalah diabetes melitus tipe 2 
(Sumber: Soegondo et al., Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu 2015) 
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Seperti suatu mesin, badan memerlukan bahan untuk membenruk sel baru dan 

mengganti sel yang rusak. Di samping itu badan juga memerlukan energi agar sel 

badan dapat berfungsi dengan baik. Energi pada mesin berasal dari bahan bakar 

yaitu bensin. Pada manusia bahan bakar tersebut berasal dari bahan makanan yang 

kita makan sehari – hari, yang terdiri dari karbohidrat (gula dan tepung-tepungan), 

protein dan lemak. Pengolahan bahan makanan dimulai dari mulut kemudian ke 

lambung dan selanjutnya ke usus. Di dalam saluran pencernaan, makanan dipecah 

menjadi bahan dasar dari makanan itu. Karbohidrat menjadi glukosa, protein 

menjadi asam amino dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan tersebut 

akan diserap oelh usus kemudian masuk ke pembuluh darah dan diedarkan ke 

seluruh tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan 

bakar. Agar dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan itu harus masuk ke 

dalam sel untuk dapat diolah. Di dalam sel, zat makanan, terutama glukosa 

dibakar melalui proses kimia yang rumit, yang hasil akhirnya adalah timbulnya 

energy. Proses ini disebut metabolism. Dalam proses metabolisme itu, insulin 

memegang peran yang sangat penting yaitu bertugas memasukkan glukosa ke 

dalam sel, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Insulin adalah 

hormone yang dikeluarkan oleh sel beta di pankreas, dimana di dalamnya terdapat 

kumpulan sel hang berbentuk seperti pulau pada peta, karena itu disebut pulau-

pulau Langerhans yang berisi sel beta yang mengeluaran hormone insulin, yang 

sangat berperan dalam mengtaur kadar glukosa darah. 

Pada diabetes mellitus tipe 2 didapatkan jumah insulin yang kurang atau pada 

keadaan kualitas insulinnya tidak baik (resistensi insulin), meskipun insulin ada 

dan reseptor juga ada, namun karena terdapat kelainan di dalam sel itu sendiri 
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pintu masuk sel tetap tidak dapat terbuka  hingga glukosa tidak dapat masuk untuk 

dibakar (dimetabolisme). Akibatnya glukosa tetap berada di luar sel, hingga kadar 

glukosa dalam darah meningkat (Soegondo et al., 2015). Pasien biasanya tidak 

perlu tambahan suntikan insulin dalam pengobatannya, tetapi memerlukan obat 

yang bekerja untuk memperbaiki fungsi insulin tersebut, menurunkan glukosa, 

memperbaiki pengelolaan gula di dalam hati dan lain-lain (Tandra, 2008). 

2. Alur Penelitian 

Alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Alur pikir 

 

Gambar 2 Kerangka konsep penelitian asuhan keperawatan pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di wilayah kerja UPT. 

Kesmas Sukawati 1 Tahun 2018. 
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Penjelasan: 

 Gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa subjek penelitian ini adalah 

pasien diabetes melitus tipe 2 dan peneliti mengangkat tentang asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes mellitus Tipe 2 dengan ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan, yang terdiri dari pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. 

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap pengobatan 

yaitu pemahaman tingkat instruksi, kualitas interaksi, isolasi soasial dan keluarga, 

keyakinan, sikap dan kepribadian. Jika perilaku  ketidakpatuhan terhadap 

pengobatan  tersebut tidak dapat diubah oleh penderita diabetes mellitus tipe 2 

maka akan mengakibatkan terjadinya komplikasi diabetes yang meliputi 

komplikasi metabolik akut diantaranya hiperglikemia, hyperosmolar, koma 

nonketotik (HHNK) dan hipoglikemia, serta komplikasi kronis jangka panjang 

diantaranya renopati diabetic, glomerulosklerosis diabetic, neuropati diabetic, 

neuropati perifer,penyakit makrovaskuler, insidensi infark miokardial dan 

penyakit pembuluh darah perifer dan neuropati. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian secara operasional  sehingga akhirnya 

mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013).  

Definisi operasional dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel  1 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2  

Dengan Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan di Wilayah Kerja   

UPT Kesmas Sukawati 1 tahun 2018 
 

No Variabel Sub 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Alat 

ukur 

Cara 

pengu

mpula

n data 

Skalaa 

Ukur 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Asuhan 

keperawata

n pasien 

diabetes 

melitus tipe 

2 dengan 

ketidakpatu

han 

terhadap 

pengobatan 

Pengkajian Suatu data yang 

diperoleh melalui 

wawancara, 

observasi, 

pemeriksaan fisik 

terhadap pasien 

diabetes melitus 

tipe 2 dengan 

ketidakpatuhan 

terhadap 

pengobatan 
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keperawatan yang 

diperoleh dari 

hasil analisis data 

dari pengkajian 

yang sudah 

dilakukan. 

Diagnosa yang 

ditegakkan adalah 

ketidakpatuhan 

terhadap 

ketidakpatuhan 
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  Intervensi Tindakan yang 

direncanakan 

oleh perawat 

untuk mengatasi 

masalah 

keperawatan yang 

dialami pasien 

   

  Implement

asi 

Tindakan yang 

dilakukan 

perawat pada 

pasien yang 

sesuai dengan 

rencana 

keperawatan 

   

  Evaluasi Tindakan yang 

dilakukan untuk 

menilai 

keberhasilan 

tindakan yang 

telah. Menilai 

kepatuhan pasien 

terhadap 

pengobatan 

Lemba

r 

observ

asi 

Obser

vasi 

Ordinal 

Sisa obat 

0 : patuh 

Sisa obat 

1-3: cukup 

patuh 

Sisa obat 

≥3: tidak 

patuh 

 

 

 


