
 

 

 

BAB IV 

LAPORAN KASUS KELOLAAN UTAMA 
 

 

 

A. PENGKAJIAN KEPERAWATAN 

1. Identitas Umum Keluarga 

a) Identitas Kepala Keluarga 

1) Nama   : Tn.NL 

2) Umur   : 67 th 

3) Agama   : Hindu 

4) Suku   : Bali 

5) Pendidikan  : SD 

6) Pekerjaan  : Wiraswasta 

7) Alamat   : Br. Wanagiri 

8) No Telpon  : - 

b) Komposisi Keluarga 

 

Tabel 4   

Komposisi Keluarga Tn.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama L/P Umur Hub. Dgn KK Pendidikan Pekerjaan 

1 Tn. NL L  KK  Wiraswasta 

2 Ny.MM  P  Istri Tidak bersekolah IRT 

3 Tn.KA  L  Anak S1 Wiraswasta 

4 Ny.LJ  P  Menantu S1 Wiraswasta 

5 Nn.KR P  Cucu TK Pelajar 
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c) Genogram 

 
 

Gambar 2  Diagram Genogram Keluarga Tn.NL 

 

Penjelasan  

Ayah dan ibu Tn. NL sudah lama meninggal karena usia. Ayah Tn. NL 

sempat memiliki penyakit diabetes semasa hidup, sedangkan ibu Tn. NL tidak 

menderita penyakit keturunan. Ny. MM merupakan anak keempat dari 5 

bersaudara dan kedua orang tua Ny. MM sudah meninggal. Tn. NL dan Ny. 

MM menikah lalu dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Ny. WS 

berjenis kelamin perempuan sedangkan anak kedua bernama Tn. KA berjenis 

kelamin laki-laki. Tn. NL tinggal bersama istri dan anak keduanya di Banjar 

Wanagiri sejak lahir karena merupakan penduduk asli banjar tersebut. Tn. NL 

mengatakan dirinya tidak ada menderita penyakit keturunan maupun menular 

seperti diabetes mellitus dan hipertensi, akan tetapi Ny. MM menderita 
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diabetes mellitus tipe II semenjak 4 bulan yang lalu. 

d) Tipe Keluarga 

(1) Jenis tipe keluarga 

Keluarga Tn.NL adalah keluarga tradisional dengan tipe keluarga besar 

(Extended Family), yaitu keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, anak, 

menantu, dan 1 orang cucu. 

(2) Masalah yang terjadi dengan tipe tersebut : 

Tn.NL menyatakan masalah yang terjadi dengan tipe keluarganya adalah 

sering terjadi perbedaan pendapat namun tetap dapat diselesaikan dengan cara 

musyawarah kekeluargaan dan menerima semua pendapat dari anggota 

keluarga sebagai pertimbangan. 

e) Suku Bangsa 

Keluarga Tn. NL berasal dari suku Bali. Dalam suku mereka (daerah 

setempat) tidak ada budaya yang menentang hal-hal yang mendukung 

kesehatan. 

f) Agama dan Kepercayaan yang Mempengaruhi Kesehatan 

Keluarga Tn. NL menganut satu agama yang sama yaitu agama Hindu dan 

selalu melakukan kewajiban sesuai dengan ajaran agama serta semua aktivitas 

yang dilakukan tidak pernah mempengaruhi kesehatan dalam keluarga. 

g) Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Pendapatan keluarga sebagian besar diperoleh dari pekerjaan Tn.KA sebagai 

wiraswasta dengan pendapatan kotor rata-rata per bulan sekitar Rp.3.000.000. 

Tingkat ekonomi keluarga Tn. NL tergolong mencukupi. Saat ini keluarga Tn. 

NL mengatakan belum dirasakan ada keluhan mengenai kondisi ekonomi 
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mereka (terbilang cukup). Dari hasil observasi, keluarga ini mempunyai 

barang seperti TV, kasur, rak buku, lemari pakaian, radio, sepeda motor, dll. 

Penghasilan keluarga Tn. NL digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

untuk keperluan membayar listrik, biaya sekolah cucu, dan disisihkan sedikit 

untuk ditabung untuk keperluan upacara. Sedangkan Nn.KR tidak memiliki 

penghasilan karena belum bekerja dan masih sekolah. 

h) Aktivitas Rekreasi Keluarga 

Keluarga Tn. NL mengatakan tidak mempunyai kebiasaan rutin untuk 

berekreasi sekeluarga, karena waktu luang yang dimiliki keluarga sangat 

terbatas dikarenakan kesibukan masing-masing anggota keluarga. Ny.MM 

mengatakan biasanya waktu luang yang ada lebih banyak digunakan untuk 

istirahat di rumah dan berkumpul dengan keluarga di rumah. 

2. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 

a. Tahap Perkembangan Keluarga saat ini : 

Tahap perkembangan keluarga saat ini adalah tahap IV (keluarga dengan anak 

usia sekolah) dan tahap VIII (keluarga lansia dan pensiun). 

b. Tahap Perkembangan Keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya 

Tidak ada tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. 

c. Riwayat Kesehatan Keluarga Inti : 

1) Riwayat kesehatan keluarga inti : 

Keluarga mengatakan Ny.MM memiliki penyakit Diabetes Melitus sejak 4 

bulan yang lalu, dan rutin meminum obat metformin setiap hari. Berdasarkan 

hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik pada tanggal 26 April 2022, 

didapatkan bahwa Ny.MM memiliki kadar gula darah di atas normal yaitu 130 
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mg/dl. 

2) Riwayat penyakit keturunan : 

Keluarga mengatakan orang tua dari Ny.MM tidak ada yang memiliki riwayat 

penyakit Diabetes Melitus seperti yang dialami Ny.MM. Akan tetapi, keluarga 

mengatakan orang tua dan saudara dari Tn.NL ada yang memiliki riwayat 

penyakit Diabetes Melitus. 

3) Riwayat Kesehatan Masing-masing Keluarga 

 
Tabel 5   

Pengkajian Riwayat Kesehatan Anggota Keluarga Tn.NL 

 

 

4) Sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan 

No Nama Umur BB/TB Keadaan 

Kesehatan 

Imunisasi Masalah 

Kesehatan 

Tindakan 

1 Tn. 

NL 

67 th 68 kg/ 

154cm 

Sehat Lengkap Tidak ada Tidak ada 

2 Ny.M

M 

67 th 56kg/ 

148 cm 

Sakit Lengkap Diabetes 

Melitus tipe 

II 

Minum obat 

setiap hari 

3 Tn.K

A 

31 th 60kg/ 

163cm 

Sehat Lengkap Tidak ada Tidak ada 

4  Ny.LJ 31 th 48kg/ 

154 cm 

Sehat Lengkap Tidak ada Tidak ada 

5 Nn.K

R 

5 th 14,3kg/ 

108 cm 

Sehat Lengkap Tidak ada Tidak ada 
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Keluarga mengatakan biasanya berobat di klinik praktek dokter swasta dan 

rumah sakit jika sakit maupun kontrol kesehatan. 

 

d. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya : 

Keluarga mengatakan orang tua dari Ny.MM tidak ada yang memiliki riwayat 

penyakit Diabetes Melitus seperti yang dialami Ny.MM. Akan tetapi, keluarga 

mengatakan orang tua dan saudara dari Tn.NL ada yang memiliki riwayat 

penyakit Diabetes Melitus. 

3. Pengkajian Lingkungan 

a. Karakteristik Rumah : 

Rumah yang ditempati oleh keluarga Tn.NL adalah milik sendiri yang terdiri 

dari 1 (satu) lantai kontruksi bangunan permanen, yang terdiri dari 1 (satu) 

ruang keluarga, 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi (lengkap dengan 

bak penampungan air dan jamban), 1 (satu) merajan, 2 (dua) balai Bali, 2 

(dua) dapur, dan sebuah toko di depan rumah. Rumah beratapkan genteng dan 

tembok dari batako yang sudah diplester dan dicat. Lantai rumah permanen 

dan lantai kamar tidur menggunakan keramik dan tidak licin. Halaman rumah 

bersih dan rapi. Penataan rumah baik dan bersih, serta pencahayaan dan 

ventilasi baik. Kamar mandi Tn.NL cukup bersih menggunakan air PAM. Air 

yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Listrik yang dipakai 

adalah listrik PLN. Lingkungan belakang rumah Tn.NL tampak tertata rapi. 

b. Karakteristik Tetangga dan Komunitas RW (kepedulian tetangga dengan 

keluarga): 

Jarak antar rumah yang satu dengan rumah yang lain berjauhan. Hampir 
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setiap rumah menggunakan konsep adat bali. Jarak menuju jalan raya sekitar 

10 meter. Rata-rata masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kuta Selatan 

bermata pencaharian sebagai pegawai swasta karena letak puskesmas yang 

termasuk daerah pariwisata, namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, 

wirausaha, dan PNS. Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kuta Selatan 

hidup saling menghormati. 

c. Mobilitas Geografis Keluarga (lama tinggal, jalur transportasi) : 

Ny. NL mengatakan sejak kecil sudah menetap di wilayah kerja Puskesmas 

Kuta Selatan. 

d. Perkumpulan Keluarga dan Interaksi dengan Masyarakat (kearifan keluarga 

dalam masyarakat : arisan PKK, dll) 

Keluarga mengatakan Ny.MM rutin mengikuti perkumpulan PKK Banjar 

Wanagiri. Keluarga memandang lingkungan tempat tinggalnya sebagai 

lingkungan yang baik. Interaksi dengan tetangga baik dan aktif dalam 

kegiatan-kegiatan di banjar. 

e. Sistem Pendukung Keluarga (terutama masalah keuangan) 

Tn.NL mengatakan jika ada keluarga yang sakit, maka akan dibawa ke 

pelayanan kesehatan terdekat seperti dokter praktek swasta atau rumah sakit 

terdekat. Keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS). 
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f. Denah Rumah 

 
Gambar 3  Denah Rumah Tn.NL 

 

4. Struktur Keluarga 

a. Pola/ cara Komunikasi Keluarga : 

Keluarga Tn. NL mengatakan komunikasi dalam keluarga dilakukan secara 

terbuka. Dalam berkomunikasi sehari-hari keluarga Tn. NL menggunakan 

bahasa daerah Bali, dan setiap ada permasalahan akan dimusyawarahkan dan 

mencarikan solusinya, setiap anggota menghargai pendapat anggota keluarga 

lainnya, akan tetapi pengambil keputusan yang utama adalah Tn. NL sebagai 

kepala keluarga. Frekuensi komunikasi dalam keluarga setiap hari dilakukan. 

Keluarga Tn. NL mengatakan tidak ada masalah komunikasi dalam 

keluarganya. 

b. Struktur Kekuatan Keluarga : 
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Keluarga mengatakan yang membuat dan mengambil keputusan dalam 

keluarga adalah Tn. NL sebagai kepala keluarga, dimana keputusan tersebut 

sudah dibicarakan bersama-sama sebelumnya. Keluarga Tn. NL mengatakan 

di dalam keluarganya mereka saling menghargai antara satu dengan yang lain 

serta saling mendukung. 

c. Struktur Peran (peran masing-masing anggota keluarga) 

Keluarga Tn. NL mengatakan Tn.NL berperan sebagai kepala keluarga dalam 

keluarganya dan pengambil keputusan sedangkan Ny.MM sebagai istri 

berperan membantu kegiatan sehari-hari keluarga seperti membersihkan 

rumah, membuat jajan banten, dan mebanten. Tn. NL berperan sebagai 

pencari nafkah, dan Ny.LJ membantu Ny.MM mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga dan menjaga warung didepan rumah, sedangkan cucunya Nn.KR 

berperan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena status 

Nn.KR masih bersekolah. Keluarga Tn. NL mengatakan merupakan anggota 

masyarakat dari Banjar Wanagiri. Oleh karena itu, jika ada kegiatan di 

lingkungannya salah satu anggota keluarga juga ikut ambil bagian dalam 

kegiatan tersebut. 

d. Nilai dan Norma Keluarga 

Keluarga Tn. NL mengatakan norma yang berlaku dalam keluarga disesuaikan 

dengan agama yang dianut oleh keluarga. Bila ada keluarga yang sakit akan 

dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Dari segi budaya Bali daerah setempat, 

tidak ada larangan atau pantangan tertentu yang berpengaruh terhadap 

kesehatan maupun dalam kegiatan sehari-hari. Norma yang diterapkan 

keluarga Tn. NL seperti saling menghormati orang lain, mencuci tangan 
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sebelum dan sehabis makan, dan lain-lain. 

5. Fungsi Keluarga 

a. Fungsi Afektif 

Semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Apabila ada 

keluarga yang sakit atau ditimpa musibah maka anggota keluarga yang lain 

akan sedih dan saling membantu dan begitu pula sebaliknya. 

b. Fungsi Sosialisasi 

Saat berkumpul bersama keluarga sering mengobrol dan berinteraksi dengan 

anggota keluarga lain. Tn. NL menekankan perlunya membiasakan anggota 

keluarga untuk bisa bermasyarakat dan bersosialisasi ditengah-tengah 

masyarakat. 

c. Fungsi Perawatan Keluarga 

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah Kesehatan 

Ny.MM mengatakan memiliki diabetes melitus sejak 4 bulan yang lalu dan 

mengkonsumsi obat setiap hari. 

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

Keluarga Tn. NL mengatakan apabila ada anggota keluarga yang sedang sakit 

dan tidak bisa ditangani oleh keluarga, maka keputusan yang diambil tentang 

tindakan yang akan dilakukan, untuk merawat anggota keluarga yang sakit, 

dengan membawa ke pelayanan kesehatan terdekat. 

3) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

Keluarga Tn. NL mengatakan belum mengetahui cara merawat anggota 

keluarga yang mengalami diabetes melitus dengan benar serta keluarga Tn. 

NL tidak mengetahui faktor penyebab diabetes sehingga pola makan maupun 
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kebiasaan keluarga Tn. NL dapat menimbulkan masalah kesehatan. 

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

Keluarga Tn. NL mengatakan selalu menjaga kebersihan lingkungan 

rumahnya dan meminimalkan tempat-tempat yang berisiko jatuh seperti 

sedikitnya jumlah anak tangga pada bangunan rumah Tn. NL. 

6. Stres dan Koping Keluarga 

a. Stressor jangka pendek yang dirasakan keluarga 

Keluarga Tn. NL mengatakan khawatir dengan penyakit Ny. MM yang 

diketahui tiba-tiba dapat mengancam jiwanya. 

b. Stresor jangka panjang yang dirasakan keluarga 

Keluarga Tn. NL mengatakan khawatir keturunannya akan menderita penyakit 

yang sama yaitu diabetes melitus. 

c. Kemampuan keluarga berespon terhadap stresor  

Keluarga Tn. NL sudah mengetahui penyakit yang diderita Ny.MM dan 

memeriksakan kesehatan ke klinik dokter swasta jika sakit. 

d. Strategi koping yang digunakan 

Keluarga Tn. NL mengatakan jika ada masalah selalu mendiskusikannya 

dalam keluarga sehingga masukan dari anggota keluarga lainnya dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah. 

e. Strategi adaptasi fungsional yang dilakukan keluarga 

Dari hasil pengkajian tidak ditemukan cara-cara keluarga dalam menghadapi 

masalah dengan mekanisme koping yang maladaptif. 

7. Pemeriksaan Fisik 

Hari/tanggal : 26 April 2022 Jam :15.00 WITA 
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Tabel 6   

Hasil Pengkajian Fisik Anggota Keluarga Tn.NL 

Pemeriksaa

n 

Nama Anggota Keluarga 

Tn.NL Ny.MM Tn.KA Ny.LJ Nn.KR 

TD 125/80mmH

g 

130/90mmH

G 

110/70mmH

g 

120/80mmH

g 

100/60mmHg 

Nadi  86x/mnt 90x/mnt 85x/mnt 80x/mnt 80x/mnt 

Suhu 36,6
o
C 36,5

o
C 36,7

o
C 36,6

o
C 36,6

o
C 

Respirasi 20x/mnt 22x/mnt 19x/mnt 20x/mnt 24x/mnt 

BB/TB/PB 68kg/154cm 56kg/148 cm 60kg/163cm 48kg/154cm 14,3kg/108 

cm 

Kepala  Mesocephal, 

rambut 

warna hitam  

Mesocephal, 

rambut warna 

hitam  

Mesocephal, 

rambut 

warna hitam  

Mesocephal, 

rambut 

warna hitam  

Mesocephal, 

rambut warna 

hitam  

Mata  Simetris, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

sklera tidak 

ikterik 

Simetris, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

sklera tidak 

ikterik 

Simetris, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

sklera tidak 

ikterik 

Simetris, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

sklera tidak 

ikterik 

Simetris, 

konjungtiva 

tidak anemis, 

sklera tidak 

ikterik 

Hidung Bersih, 

penciuman 

baik, 

pernafasan 

cuping 

hidung (-) 

Bersih, 

penciuman 

baik, 

pernafasan 

cuping 

hidung (-) 

Bersih, 

penciuman 

baik, 

pernafasan 

cuping 

hidung (-) 

Bersih, 

penciuman 

baik, 

pernafasan 

cuping 

hidung (-) 

Bersih, 

penciuman 

baik, 

pernafasan 

cuping hidung 

(-) 

Telinga  Bersih, 

simetris, 

tidak ada 

serumen, 

fungsi 

pendengaran 

baik 

Bersih, 

simetris, 

tidak ada 

serumen, 

fungsi 

pendengaran 

baik 

Bersih, 

simetris, 

tidak ada 

serumen, 

fungsi 

pendengaran 

baik 

Bersih, 

simetris, 

tidak ada 

serumen, 

fungsi 

pendengaran 

baik 

Bersih, 

simetris, tidak 

ada serumen, 

fungsi 

pendengaran 

baik 

Mulut  Bersih, 

mukosa bibir 

lembab 

Bersih, 

mukosa bibir 

lembab 

Bersih, 

mukosa bibir 

lembab 

Bersih, 

mukosa bibir 

lembab 

Bersih, 

mukosa bibir 

lembab 

Leher  Pembesaran 

kelenjar 

tiroid dan 

kelenjar 

getah 

bening(-) 

Pembesaran 

kelenjar 

tiroid dan 

kelenjar 

getah bening 

(-) 

Pembesaran 

kelenjar 

tiroid dan 

kelenjar 

getah 

bening(-) 

Pembesaran 

kelenjar 

tiroid dan 

kelenjar 

getah 

bening(-) 

Pembesaran 

kelenjar tiroid 

dan kelenjar 

getah 

bening(-) 
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Saran terutama pada yang mempunyai masalah kesehatan (sakit) dengan metode Head to toe 

  

Thorax  Pergerakan 

dada 

simetris, 

tidak ada 

penggunaan 

otot bantu 

nafas, 

auskultasi 

paru 

vesikuler, 

ictus cordis 

tidak 

tampak, 

bunyi 

jantung S1, 

S2 tunggal 

reguler. 

Pergerakan 

dada simetris, 

tidak ada 

penggunaan 

otot bantu 

nafas, 

auskultasi 

paru 

vesikuler, 

ictus cordis 

tidak tampak, 

bunyi jantung 

S1, S2 

tunggal 

reguler. 

Pergerakan 

dada 

simetris, 

tidak ada 

penggunaan 

otot bantu 

nafas, 

auskultasi 

paru 

vesikuler, 

ictus cordis 

tidak 

tampak, 

bunyi 

jantung S1, 

S2 tunggal 

reguler. 

Pergerakan 

dada 

simetris, 

tidak ada 

penggunaan 

otot bantu 

nafas, 

auskultasi 

paru 

vesikuler, 

ictus cordis 

tidak 

tampak, 

bunyi 

jantung S1, 

S2 tunggal 

reguler. 

Pergerakan 

dada simetris, 

tidak ada 

penggunaan 

otot bantu 

nafas, 

auskultasi 

paru 

vesikuler, 

ictus cordis 

tidak tampak, 

bunyi jantung 

S1, S2 

tunggal 

reguler. 

Abdomen  Datar, 

simetris, 

nyeri tekan 

(-) 

Datar, 

simetris, 

nyeri tekan (-

) 

Datar, 

simetris, 

nyeri tekan (-

) 

Datar, 

simetris, 

nyeri tekan 

(-) 

Datar, 

simetris, nyeri 

tekan (-) 

Ekstremitas 

atas-bawah 

dan 

persendian 

Tidak ada 

varises, tidak 

ada edema, 

ekstremitas 

atas dan 

bawah dalam 

kondisi baik, 

sensibilitas 

normal, 

ROM aktif, 

akral hangat, 

CRT <2 

detik, 

kekuatan 

otot : 

555       555   

555       555 

Tidak ada 

varises, tidak 

ada edema, 

ekstremitas 

atas dan 

bawah dalam 

kondisi baik, 

sensibilitas 

normal, ROM 

aktif, akral 

hangat, CRT 

<2 detik, 

kekuatan otot 

: 

555      555    

555      555 

           

Tidak ada 

varises, tidak 

ada edema, 

ekstremitas 

atas dan 

bawah dalam 

kondisi baik, 

sensibilitas 

normal, 

ROM aktif, 

akral hangat, 

CRT <2 

detik, 

kekuatan otot 

: 

555      555    

555      555 

           

Tidak ada 

varises, tidak 

ada edema, 

ekstremitas 

atas dan 

bawah dalam 

kondisi baik, 

sensibilitas 

normal, 

ROM aktif, 

akral hangat, 

CRT <2 

detik, 

kekuatan 

otot : 

555     555     

555     555 

           

Tidak ada 

varises, tidak 

ada edema, 

ekstremitas 

atas dan 

bawah dalam 

kondisi baik, 

sensibilitas 

normal, ROM 

aktif, akral 

hangat, CRT 

<2 detik, 

kekuatan otot 

: 

555      555    

555      555 

           

Sistem 

Genetalia 

Jenis 

kelamin laki-

laki 

Jenis kelamin 

perempuan 

Jenis 

kelamin laki-

laki 

Jenis 

kelamin 

perempuan 

Jenis kelamin 

perempuan 

Lain-lain Sehat  Sakit Sehat  Sehat  Sehat  
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8. PENGKAJIAN MENTAL DAN KOGNITIF 

a. Short Portable Mental Status Questionaire (SPMSQ)  

 
Tabel 7 

 Pengukuran Short  Portable Mental Status Questionaire (SPMSQ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Jumlah kesalahan 0, maka fungsi intelektual Ny.MM utuh  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

Skor 
No Pertanyaan Jawaban 

+ - 

+  1. Tanggal berapa hari ini? 26 

+  2. Hari apa sekarang ini? Selasa 

+  3. Apa nama tempat ini? Rumah 

 - 4. Berapa nomor telepon Anda? - 

+  4 Di mana alamat Anda? (tanyakan hanya bila 

klien tidak mempunyai telepon) 

Br.Wanagiri 

+  5. Berapa usia Anda? 67 

 - 6. Kapan Anda lahir? - 

+  7. Siapa presiden Indonesia sekarang? Pak 

Jokowi     

+  8. Siapa presiden sebelum Pak Jokowi? Pak SBY 

+  9. Siapa nama kecil ibu Anda? - 

+  10. Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 

dari setiap angka baru, semua secara menurun. 

Bisa 

seluruhnya 

    

Jumlah kesalahan total 0 

Kesalahan 0-2 Fungsi intelektual utuh 

Kesalahan 3-4 Kerusakan intelektual ringan 

Kesalahan 5-7 Kerusakan intelektual sedang 

Kesalahan 8-10 Kerusakan intelektual berat 
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b. Mini Mental Status Exam (MMSE) 

 

Tabel 8 

 Pengukuran Mini Mental Status Exam (MMSE) 

NO 
TES 

PENILAIAN 
NILAI 

TOTAL 

ORIENTASI 

1 Sekarang ini Tahun berapa? 5 1 

Bulan apa? 1 

   Tanggal berapa?  1 

Hari apa? 1 

Musim apa? 1 

2 Kita dimana Negara mana? 5 1 

Provinsi mana? 1 

Kota mana? 1 

Desa mana? 1 

Banjar apa? 1 

PENCATATAN 

3 Sebutkan 3 objek dengan waktu 1 detik tiap 

objek. Kemudian minta pasien menyebutkan 3 

objek tersebut. Ulangi jawaban pasien sampai 

dapat menyebutkan ketiganya. 

3 3 

ATENSI DAN KALKULASI 

4 Seri 7, minta pasien untuk menghitung mundur 

dengan selisih 7 dimulai dari angka 100. Berikan 

satu nilai untuk tiap jawaban yang benar. Hentikan 

setelah lima jawaban. Alternative lain: 

eja secara mundur kata RUMAH 

5 5 

MENGINGAT KEMBALI 
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5 Minta pasien untuk menyebutkan 3 objek yang 

telah dipelajari pada pertanyaan nomer 3. Berikan 

satu nilai untuk jawaban yang benar. 

2 2 

BAHASA 

6 Tunjuk  pada  sebuah  pensil  dan sebuah  arloji 

tangan. Minta pasien untuk menyebutkan nama  

benda yang anda tunjuk. 

2 2 

7 Minta pasien untuk mengulang: “tanpa, bila, dan, 

atau, tetapi.” 

1 1 

8 Minta pasien untuk mengikuti  3 tahap tugas : 

“ambil lipatan kertas dengan tangan kanan anda” 

“lipat kertas menjadi dua” 

“letakkan kertas diatas lantai” 

3 3 

 

9 Minta pasien membaca dan melakukan tugas yang 

dibaca 

“mohon pejamkan mata anda” 

1 1 

 

10 Minta pasien untuk menulis kalimat pilihan sendiri 

pada dua baris (kalimat mengandung subjek dan 

objek dan harus mempunyai arti) 

abaikan kesalahan eja saat menilai 

1 1 

 

11 Minta pasien untuk menyalin gambar dibawah ini 

(berikan nilai 1 bila semua sisi dan sudut tergambar 

utuh dan gambar yang saling 

memotong merupakan sebuah segi 4) 

1 1 

 

TOTAL SKOR YG DIPEROLEH 

29 
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Keterangan: 

Skor 24-30 : Status kognitif normal 

Skor 17-23 : Kemungkinan gangguan kognitif 

Skor 0-16 : Gangguan kognitif 

c. Inventaris Depresi GDS Short From 

 
 

Tabel 9 

Inventaris Depresi GDS Short From 

NO PERNYATAAN YA TIDAK SKOR 

1 Saya merasa hidup ini sangat memuaskan 
 √ 

1 

2 Saya mengalami penurunan aktivitas dan 
minat 

 √ 
1 

3 Saya merasa hidup tak berarti 
 √ 

0 

4 Saya merasa hidup membosankan 
 √ 

0 

5 Saya memiliki semangat yang 

berlebihan sepanjang waktu  √ 

0 

6 Saya merasa akan terjadi sesuatu yang 

buruk 
 √ 

0 

7 Saya merasa tak berdaya 
 √ 

0 

8 Secara umum saya menganggap hidup ini 

indah 
 √ 

1 

9 Saya merasa hidup ini bahagia √  0 

10 Saya merasa paling bahagia minggu ini √  0 

11 Saya lebih suka tinggal dirumah daripada 

keluar melakukan hal-hal yang baru 
√  

1 

12 Saya memiliki banyak masalah √  1 

13 Saya merasa sangat berharga √  0 

14 Saya merasa penuh semangat dalam 

memandang suatu kegiatan 
√  

0 

15 Saya merasa orang-orang disekitar saya 

baik 
 √ 

1 

Jumlah skor yang diperoleh Ny.MM yaitu 29, maka Ny.MM 
termasuk dalam kategori status kognitif normal. 
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Keterangan : 

0-10 = not depressed 11-20 = mil depression 

21-30 = severe depression 

Ny.MM memperoleh skor 6, sehingga pasien masuk dalam kategori tidak 

depresi. 

d. Tingkat Pengetahuan tentang Penyakit yang Diderita  

 
Tabel 10 

 Pengukuran Tingkat Pengetahuan tentang Penyakit yang Diderita 
 

 

Keterangan : 

0-2  : Tidak tahu penyakit yang diderita 

3-4  : Cukup mengetahui penyakit yang diderita 

TOTAL SKOR 6 

Tingkat Pengetahuan tentang Penyakit yang Diderita (Diabetes Melitus) 

Skor    

No Pertanyaan Jawaban 

+ - 

   

 - 1. Apa itu Diabetes Melitus ? Gula darah 

tinggi     

+  2. Bagaimana tanda dan gejala penderita Diabetes 

Melitus ? 
Pusing, rasa 

kesemutan di 

kaki dan 

tangan 

    

 - 3. Bagaimana pola diet untuk Diabetes Melitus ? Tidak 

tahu    

 - 4. Bagaimana cara mencegah Diabetes Melitus ? Hanya 

minum obat 

penurun gula 

darah 

 

 - 5. Apa komplikasi penyakit Diabetes Melitus ? Tidak tahu 

Total jawaban benar : 2 
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5  : Memahami penyakit yang diderita 

Dari tabel tingkat pengetahuan terhadap penyakit yang diderita, Ny.MM 

mampu menjawab 3 pertanyaan, sehingga Ny.MM dikategorikan cukup tahu 

tentang penyakit yang diderita akan tetapi belum memahami penyakit secara 

keseluruhan. 

e. Indeks Katz 

(A) Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, kekamar kecil, 

berpakaian dan mandi 

(B) Kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut  

(C) Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan fungsi tambahan 

(D) Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi berpakaian dan fungsi 

tambahan 

(E) Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakain, ke kamar kecil, 

berpindah dan satu fungsi tambahan 

(F) Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, kekamar kecil, 

berpindah dan satu fungsi tambahan 

(G) Ketergantungan pada keenam fungsi tersebut. 

(Lain-lain) Tergantung pada sedikitnya dua fungsi, tetapi tidak dapat 

 diklasifikasikan sebagai C, D, E atau F. 

Dari hasil pengkajian dan observasi, Ny.MM memperoleh nilai A, 

sehingga  pasien memiliki kemandirian dalam semua hal seperti makan, 

kontinen, berpindah, kekamar kecil, berpakaian dan mandi. 

9. Harapan Keluarga 

a. Terhadap masalah kesehatan 
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Keluarga mengatakan berharap agar penyakit yang diderita Ny.MM semakin 

membaik, terutama dimasa pandemi seperti saat ini. 

b. Terhadap petugas kesehatan yang ada 

Keluarga mengatakan sangat senang dengan kehadiran peneliti dan berharap 

kehadirannya akan sangat membantu keluarga dalam memberi informasi 

tentang cara merawat, serta penanganan apabila ada anggota keluarga dengan 

penyakit pada keluarga. 

 

B. ANALISA DATA 

 

Tabel 11 

 Analisa Data Keluarga Tn.NL 

No Data Etiologi Masalah 

2 Data subjektif 

a. Ny.MM mengatakan gula darahnya sering 

tidak stabil 

b. Ny.MM mengatakan hanya melakukan 

pemeriksaan kadar gula darah jika merasa 

tidak enak badan 

c. Ny.MM mengatakan rutin mengonsumsi 

obat diabetes 

d. Ny.MM dan keluarganya mengatakan tidak 

begitu paham tentang diet diabetes melitus 

 

Data objektif 

a. Pasien mendapatkan obat oral 

(Metformin) 

b. GDS: 130 mg/dl 

c. Pasien tidak mendapatkan obat injeksi 

Ketidakmampua

n keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang 

sakit 

Risiko 

ketidakstab

il an kadar 

glukosa 

darah 
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Tabel 12 

 Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Analisa Data 

 

 

 

C. PENAPISAN MASALAH 

Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan Diabetes 

Melitus. 

  

No Data  Diagnosa Keperawatan 

1.  DS: 

a. Ny.MM mengatakan gula darahnya sering 

tidak stabil 

b. Ny.MM mengatakan  hanya melakukan 

pemeriksaan kadar gula darah jika merasa 

tidak enak badan 

c. Ny.MM mengatakan rutin mengonsumsi 

obat diabetes 

d. Ny.MM dan keluarganya mengatakan 

tidak begitu paham tentang diet diabetes 

melitus 

 

 

DO: 

a. Pasien mendapatkan obat oral (Metformin 

) 

b. GDS: 130 mg/dl 

c. Pasien tidak mendapatkan obat injeksi 

 Risiko ketidakstabil an kadar 

glukosa darah berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga 

merawat anggota keluarga dengan 

Diabetes Melitus 
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Tabel 13 

 Skoring Prioritas Masalah Keperawatan 

 

 

  

KRITERIA SKOR BOBOT SKOR PEMBENARAN 

Sifat masalah    Sifat masalah aktual karena 

Ny.N.G.sudah mempunyai 

penyakit DM sejak lama 
Skala : Aktual 3   

Resiko 2 1 
3/3 X 1= 1 

Potensial 1   

     

Kemungkinan 

masalah dapat diubah 

Skala :  

Mudah 

Sebagian 

Tidak dapat 

 

2 

1 

0 

2 2/2x 2= 2 

Kemungkinan masalah 

dapat diubah dengan mudah 

karena jarak fasilitas 

kesehatan (klinik dokter) 

terjangkau oleh keluarga  

Potensial masalah 

untuk dicegah 

Skala :  

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

 

 

 

3 

2 

1 

1 
2/3 x 1 = 

2/3 

Potensial masalah untuk 

dicegah cukup karena 

penjelasan dapat membantu 

mencegah DM memburuk 

Menonjolnya 

masalah 

Skala : 

Masalah 

berat, harus segera 

ditangani 

Ada  masalah tetapi 

tidak perlu ditangani 

Masalah tidak 

dirasakan 

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

1 ½ x 1 = 1/2 

Keluarga menyadari 

dengan mematuhi diet yang 

dianjurkan dapat 

mengurangi resiko 

timbulnya DM   

JUMLAH 3,1 
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D. INTERVENSI KEPERAWATAN 

 

Tabel 14 

 Intervensi Keperawatan Keluarga Tn.NL 

No 

Dx 

Tujuan  

Kriteria 

 

Hasil 

Standar 

 

Intervensi 

 

TUM TUK 

1 2 3 4 5 6 

1 Setelah 

dilakukan 3 x 

kunjungan, 

diharapkan  

kestabilan 

kadar gula 

darah klien 

dengan 

diabetes 

melitus 

meningkat 

Setelah 

dilakukan 

tindakan 1 x 50 

menit, keluarga 

diharapkan 

mampu : 

1. Tingkat 

pengetahuan 

klien dan 

keluarga 

mengenai 

diet diabetes 

melitus 

meningkat 

 

2. Klien dan 

keluarga 

mampu 

memodi- 

fikasi 

perilaku 

perawat an 

diabetes 

melitus di 

rumah 

 

3. Klien dan 

keluarga 

mampu 

menyebutka

n cara 

penanggulan

-gan dari 

diabetes 

melitus 

dengan 

seduhan 

bubuk kayu 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

Verbal 

1. Klien dan 

keluarga 

mampu 

menerima 

informasi 

yang 

diberikan 

 

2. Klien dan 

keluarga 

mampu me- 

mahami 

tentang diet 

diabetes 

melitus 

 

3. Klien dan 

keluarga 

mampu 

menyebutka

n cara 

penanggula

n-gan dari 

diabetes 

melitus 

dengan 

seduhan 

bubuk kayu 

manis 

Edukasi kesehatan 

(I.12383) 
Observasi: 

1. Bina hubungan 

saling percaya 

 

2. Identifikasi 

kemampuan 

pasien dan 

keluarga 

menerima 

informasi 

 

3. Identifikasi 

tingkat 

pengetahuan  

saat ini 

 

4. Identifikasi 

pola makan  

saat ini dan  

masa lalu 

 

5. Identifikasi 

persepsi pasien 

dan keluarga 

tentang diet 

yang 

diprogramkan 

 
Terapeutik: 

6. Jadwalkan waktu 

yang tepat untuk 

memberikan 

pendidikan 

kesehatan 

 

7. Ukur kadar gula 
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manis darah  klien 

 

8. Persiapkan materi, 

media pendidikan 

kesehatan 

 

Edukasi: 

9. Jelaskan tujuan 

kepatuhan diet 

terhadap 

kesehatan 

 

10. Jelaskan tentang 

diet  diabetes 

melitus 

 

11. Informasikan 

makanan yang 

diperbolehkan  dan 

dilarang 

 

12. Berikan 

kesempatan 

pasien dan 

keluarga untuk 

bertanya 

 

13. Evaluasi 

perubahan 

pengetahuan 

keluarga terkait 

materi yang 

telah 

disampaikan 

sebelumnya 

 

14. Ajarkan klien 

dan keluarga 

cara 

penanggulangan 

diabetes melitus 

dengan terapi 

seduhan bubuk 

kayu manis 

 

Kolaborasi: 

15. Anjurkan klien 

untuk 

mengontrolkan 

penyakitnya  

secara rutin ke 

fasilitas 
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E. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN KELUARGA 

Tabel 15 

 Implementasi Keperawatan Keluarga Tn.NL 

Waktu 
No. 

Dx 

Implementasi 
Paraf 

Selasa 26 

April 2022 

Pk.15.30 

WITA 

1 1.1 Membina 

hubungan  saling 

percaya 

 

1.2 Mengidentifikasi 

tingkat 

pengetahuan saat 

ini tentang diet 

diabetes melitus 

 

1.3 Menjadwalkan 

waktu yang tepat 

untuk memberikan 

pendidikan 

kesehatan tentang 

diet diabetes 

melitus 

 

1.4 Mengajarkan 

pasien dan keluarga 

tentang terapi 

minuman seduhan 

bubuk kayu manis 

untuk membantu 

menurunkan kadar 

glukosa darah 

 

1.5 Mengukur kadar 

gula darah Ny. MM 

DS: 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mengatakan 

sangat senang 

mendapat 

kunjungan dari 

mahasiswa 

perawat 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mengatakan 

bersedia dan siap 

jika diberikan  

pendidikan 

kesehatan 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mengatakan 

belum 

memahami 

tentang diet 

diabetes melitus  

- Ny. MM dan 

keluarganya 

berasumsi 

bahwa cara diet 

adalah 

mengurangi 

konsumsi 

makanan  atau 

minuman yang 

manis 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

sepakat 

menerima 

pendidikan 

 

kesehatan 
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kesehatan 

tentang diet 

diabetes melitus 

pada hari Kamis 

tgl 28 April 

2022 

- Ny.MM dan 

keluarganya 

mengatakan mau 

minum seduhan 

bubuk kayu 

manis 1 x setiap 

hari dengan 

dosis 6 gr dalam 

100 ml air 

DO: 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

tampak antusias 

menyambut 

kedatangan 

mahasiswa 

perawat 

 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mampu memahami 

cara membuat 

minuman seduhan 

bubuk kayu manis 

- GDS: 130 mg/dL 

Kamis, 28 

April 2022 

Pk.15.10 

WITA 

1 1.6 Mengidentifikasi 

persepsi pasien dan 

keluarga tentang 

diet yang 

diprogramkan 

 

1.7 Mengukur kadar 

gula darah  klien 

 

1.8 Menyiapkan materi 

dan media 

pendidikan 

kesehatan (leaflet) 

 

1.9 Menginformasikan 

makanan yang 

diperbolehkan  dan 

dilarang untuk 

penderita diabetes 

melitus 

DS: 
- Ny. MM dan 

keluarganya 

mengatakan 

setuju untuk 

mengubah pola 

makan yang 

kurang baik 

bagi penderita 

diabetes melitus 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mengatakan 

telah 

memahami 

makanan yang 

diperbolehkan 

dan dilarang 

pada penderita 
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1.10 Memberikan 

kesempatan kepada 

klien dan keluarga 

untuk  bertanya 

  

1.11 Mengevaluasi  

adanya peningkatan 

pengetahuan 

keluarga terkait 

materi yang telah 

disampaikan 

sebelumnya 

diabetes melitus 

DO: 

- Keluarga tampak 

kooperatif dan 

antusias 

mendengarkan 

penjelasan dari 

mahasiswa 

perawat 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

mampu 

menyebutkan 

ulang makanan 

yang 

diperbolehkan 

dan dilarang 

untuk 

penderita  

diabetes 

melitus yang 

tepat bagi klien 

- GDS: 125 

mg/dl 

Sabtu, 30 

April 2022 

Pk.15.30 

WITA 

1 2.6 Mengukur kadar 

gula darah Ny. MM 

 

2.7 Mengevaluasi 

respon pasien 

terhadap minuman 

seduhan bubuk 

kayu manis pada 

pasien 

 

 

2.8 Menganjurkan 

pasien untuk 

mengontrolkan 

penyakitnya secara 

rutin ke fasilitas 

kesehatan 

DS: 

-  Keluarga Ny. MM 

mengatakan akan 

mengantar dan 

mendampingi Ny. 

MM  untuk kontrol 

penyakitnya ke 

fasilitas kesehatan 

terdekat 

-  Ny.MM 

mengatakan 

belum merasakan 

efek secara 

langsung terhadap 

tubuh setelah 

minum seduhan 

kayu manis 1x 

sehari dengan 

dosis 6 gr dalam 

100 ml air selama 

3 hari 

DO: 

- Ny. MM dan 

keluarganya 

tampak antusias 
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- GDS: 118 mg/dl 

 

 
 

F. EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA 

 

Tabel 16 

 Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.Nl 

Waktu  No. 

Dx. 

Evaluasi  Paraf 

Sabtu, 30 April 

2022 

Pk.15.30 WITA 

1 S:  

- Ny. MM dan 

keluarganya mengatakan 

telah memahami tentang 

diabetes melitus dan diet 

diabetes melitus  

 

- Keluarga Ny. MM 

mengatakan akan 

mengantar dan 

mendampingi Ny. MM 

untuk kontrol 

penyakitnya ke fasilitas 

kesehatan terdekat 

 

- Ny.MM mengatakan 

belum merasakan efek 

secara langsung terhadap 

tubuh setelah minum 

seduhan bubuk kayu 

manis 1x sehari dengan 

dosis 6 gr dalam 100 ml 

air selama 3 hari 

 

O:  

- Keluarga tampak 

antusias dan kooperatif 

 

- GDS: 118 mg/dl 

 

 

A: Risiko ketidakstabilan kadar 

glukosa darah berhubungan 

dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota 

keluarga dengan diabetes melitus 

teratasi. 
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P: 

- Mengingatkan keluarga 

pasien untuk 

memperhatikan diet 

pasien 

- Mengingatkan pasien 

dan keluarga untuk rutin 

minum seduhan bubuk 

kayu manis setiap hari 

- Mengingatkan keluarga 

untuk memeriksakan 

kadar gula darah pasien 

ke fasilitas kesehatan 

terdekat 

 

 

 

 

 

 

 


