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Abstrak  

Tahap perkembangan middle age family yaitu salah satu tahap usia yang dilalui oleh 

orang tua  yang dimulai saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada masa 

pensiun atau kematian dari salah satu pasangan. Masalah kesehatan yang muncul pada 

tahap perkembangan middle age family adalah Diabetes Mellitus (DM). Diabetes 

Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif akibat fungsi atau organ tubuh secara 

progresif menurun dari waktu ke waktu karena usia atau gaya hidup. Diabetes Mellitus 

(DM) adalah penyakit kronik atau menahun yang ditandai dengan meningkatnya kadar 

glukosa darah dalam tubuh. Untuk menurunkan atau menstabilkan kadar glukosa darah 

pada penderita Diabetes Mellitus (DM) maka akan dilakukan tindakan relaksasi otot 

progresif. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan middle age family dengan Diabetes 

Mellitus (DM) di Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan keluarga pada tahap 

perkembangan middle age family dengan masalah Diabetes Mellitus (DM) yang 

dilakukan tindakan keperawatan relaksasi otot progresif selama 3 hari dengan frekuensi 

latihan 3 kali sehari dan durasi masing-masing sesi kurang lebih 15 menit didapatkan 

hasil penurunan kadar glukosa darah. Tindakan relaksasi otot progresif efektif dilakukan 

pada pasien yang mengalami Diabetes Mellitus (DM) untuk menurunkan kadar glukosa 

darah. 
 
Kata kunci: Asuhan keperawatan keluarga, relaksasi otot progresif, tahap perkembangan 

middle age family. 
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PENDAHULUAN  

Keluarga merupakan unit terkecil 

dari masyarakat yang di dalamnya terdiri 

dari kepala keluarga dan beberapa orang 

yang tinggal dan berkumpul di suatu 

tempat atau satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan (Kementerian 

Kesehatan RI, 2016). Keluarga merupakan 

perkumpulan satu atau lebih individu yang 

hidup bersama dalam keterikatan 

emosional, dan setiap individu memiliki 

peran masing-masing yang merupakan 

bagian dari keluarga (Nadirawati, 2018). 

Penyakit degeneratif pada usia lanjut yang 

diakibatkan oleh penurunan fungsi adalah 

Diabetes Mellitus (DM) dan Hipertensi. 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan 

penyakit degeneratif yaitu akibat fungsi 

atau organ tubuh  secara progresif 

menurun dari waktu ke waktu karena usia 

atau gaya hidup. Diabetes Mellitus (DM) 

disebabkan oleh gaya hidup dan makanan 

yang dikonsumsi serta faktor degeneratif. 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit 

kronik atau menahun  yang ditandai 

dengan meningkatnya  kadar glukosa 

darah dalam tubuh (Junaidin, 2018). 

Indonesia saat ini menempati 

peringkat ke empat sebagai negara dengan 

jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) 

terbanyak. World Health Organization/ 

WHO (2016), memperkirakan sebanyak 

422 juta orang hidup dengan Diabetes 

Mellitus (DM). Prevalensi penderita 

Diabetes Mellitus (DM) mengalami 

peningkatan cukup signifikan selama lima 

tahun terakhir pada tahun 2013, angka 

prevalensi Diabetes Mellitus (DM) 

mencapai 6,5% dan di tahun 2018 angka 

terus melonjak menjadi 8,5% (Riskesdes, 

2018). Kasus Diabetes Mellitus (DM) di 

Jawa Tengah sudah tercatat 152.075 kasus 

yang mengalami peningkatan di tahun 

2013 hingga 2015 sebesar 4,09%, dengan 

kasus Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 

tertinggi di Kota Surakarta yaitu sebanyak 

22,534 kasus (Dinkes Jateng, 2016). 

Prevelensi penduduk Gondangrejo yang 

menderita Diabetes Mellitus (DM) pada 

periode Januari sampai Desember 2019 

jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) 

sebanyak 103 orang (Puskesmas 

Gondangrejo, 2019). 

Relaksasi otot progresif dalam 

menurunkan kadar gula darah pada pasien 

Diabetes Mellitus (DM) erat kaitannya 

dengan stres yang dialami pasien baik 

fisik maupun psikologis. Relaksasi 

diketahui dapat membantu menurunkan 

kadar glukosa darah pada pasien Diabetes 

Mellitus (DM) karena dapat menekan 

pengeluaran hormon-hormon yang dapat 

meningkatkan kadar glukosa darah, yaitu: 

epinefrin, kortisol, glukagon, 

adrenocorticotropic hormone (ACTH), 

kortikosteroid, dan tiroid. Sistem simpatis 

akan mendominasi hipotalamus untuk 

menurunkan sekresi Corticotropin-



Releasing Hormon (CRH).  

Pada penelitian yang dilakukan 

Junaidin (2018) di Puskesmas Woha-

Bima pada pasien Diabetes Mellitus (DM) 

ini menunjukkan bahwa pasien Diabetes 

Mellitus (DM) yang diberikan latihan 

relaksasi otot progresif selama tiga hari 

dengan frekuensi latihan dua kali sehari 

dan durasi masing-masing sesi 15 menit 

memperlihatkan adanya perubahan rata-

rata kadar glukosa darah (KGD) sebelum 

dan setelah latihan relaksasi otot 

progresif, yaitu mengalami penurunan 

kadar glukosa darah. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk menyusun karya 

tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga Pada Tahap 

Perkembangan Middle Age Family”. 

METODE  

 Studi kasus ini adalah  studi yang 

mengeksplorasikan asuhan keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan middle 

age family yang mengalami masalah 

Diabetes Mellitus (DM) data dikumpulkan 

dengan cara wawancara, observasasi, 

pemeriksaan fisik serta studi dokumentasi 

 Subjek yang digunakan pada kasus 

ini adalah satu orang klien pada tahap 

perkembangan middle age family yang 

mengalami Diabetes Mellitus (DM). 

Tempat dan waktu pelaksanaan studi kasus 

ini berada di wilayah kerja puskesmas 

Gondangrejo Karanganyar dengan 

pengambilan kasus asuhan keperawatan 

keluarga dimulai sejak tanggal 17 – 29 

Februari 2020. 

HASIL  

Hasil pengkajian didapatkan tipe 

keluarga subjek adalah Nuclear Family 

yaitu dalam satu keluarga terdiri dari ayah 

ibu dan anak, tahap perkembangan 

keluarga subjek saat ini adalah keluarga 

usia pertengahan. Subjek mengatakan 

bahwa memiliki riwayat Diabetes Mellitus 

(DM) sejak tahun 2004, telapak kakinya 

sering merasa tebal atau kesemutan, 

mudah merasa lelah, penglihatan mulai 

tidak jelas, kadar glukosa darah tidak 

pernah stabil, telapak kaki subjek tampak 

berwarna kehitaman, ibu jari kaki kiri 

sudah diamputasi, bibir kering. Subjek 

mengatakan hasil kadar glukosa darah 

pada saat terakhir pengecekan yaitu 326 

mg/dL.  

Berdasarkan masalah yang telah 

didapatkan pada subjek yang telah 

diperoleh dari hasil pengkajian, observasi 

maupun studi dokumentasi kemudian data 

tersebut dikaitkan dengan teori yang ada 

dan terdapat persamaan antara fakta kasus 

dan teori, maka penulis mengambil 

diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa 

darah (D.0027) sebagai prioritas utama 

dengan hasil skoring yaitu 4. Tindakan 

yang dilakukan berfokus pada penurunan 

kadar glukosa darah yaitu dengan 

melakukan tindakan keperawatan relaksasi 



otot progresif kemudian melakukan 

pengecekan sebelum dan setelah 

melakukan relaksasi otot progresif. Hasil 

yang diperoleh yaitu subjek mengalami 

penurunan kadar glukosa darah setelah 

melakukan relaksasi otot progresif. 

 PEMBAHASAN 

1. Pengkajian  

Berdasarkan hasil pengkajian  

didapatkan data subjektif subjek 

mengatakan bahwa telapak kakinya sering 

merasa tebal seperti kesemutan, subjek 

mengatakan mudah merasa lelah, subjek 

mengatakan bahwa penglihatannya sudah 

mulai tidak jelas, subjek mengatakan 

bahwa kadar glukosa darahnya tidak 

pernah stabil. Dari hasil observasi 

didapatkan data objektif tampak telapak 

kaki kiri subjek berwarna kehitaman, ibu 

jari kaki kiri subjek tampak sudah 

diamputasi, saat dikaji subjek tampak 

sering ketiduran, bibir subjek tampak 

kering, tampak hasil kadar glukosa darah 

subjek sebelumnya 326 mg/dl.  

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu 

penyakit yang terjadi akibat meningkatnya 

glukosa darah di atas normal, dimana 

kadar glukosa darah diatur tingkatannya 

oleh hormon insulin yang kemudian 

diproduksi oleh pankreas (Rudianto, 

2013). Tanda dan gejala Diabetes Mellitus 

(DM) yaitu meningkatnya frekuensi buang 

air kecil, rasa haus berlebihan, penurunan 

berat badan, mudah merasa lelah, 

pandangan kabur, kesemutan atau mati 

rasa (Kemenkes, 2019). Menurut Junaidin 

(2018) Meningkatnya jumlah penderita 

Diabetes Mellitus (DM) dapat disebabkan 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah 

faktor keturunan/genetik, obesitas, 

perubahan gaya hidup, pola makan yang 

salah, obat-obatan yang mempengaruhi 

kadar glukosa darah, kurangnya aktifitas 

fisik, proses menua, kehamilan, perokok 

dan stres. penderita Diabetes Mellitus 

(DM).  

2. Diagnosis Keperawatan  

Berdasarkan data yang didapatkan 

penulis merumuskan diagnosa 

keperawatan keluarga ketidakstabilan 

kadar  glukosa darah (D.0027), skoring 

prioritas masalah pada ketidakstabilan 

kadar glukosa darah yaitu 4 dengan sifat 

masalah : aktual dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat diubah : 

sebagian dengan nilai 1, kemungkinan 

masalah dapat dicegah : tinggi dengan nilai 

1, menonjolnya masalah : masalah 

dirasakan dan harus segera ditangani 

dengan nilai 1. Diagnosis tersebut 

berdasarkan pada analisa data yang 

menunjukkan adanya ketidakstabilan pada 

kadar glukosa darah subjek. 

3. Intervensi Keperawatan  

Intervensi yang dilakukan berdasarkan 

5 fungsi keperawatan keluarga. Fungsi 

keperawatan yang pertama yaitu mengenal 

masalah : edukasi proses penyakit 



(I.12444) identifikasi kesiapan dan 

kemampuan menerima informasi, berikan 

kesempatan untuk bertanya, ajarkan cara 

meredakan atau mengatasi gejala yang 

dirasakan.  

Fungsi perawatan kesehatan yang 

kedua yaitu keluarga mampu mengambil 

keputusan untuk kestabilan kadar glukosa 

darah, intervensinya sebagai berikut : 

edukasi latihan fisik (I.12389) identifikasi 

kesiapan dan kemampuan menerima 

informasi, berikan kesempatan untuk 

bertanya, jelaskan jenis latihan yang sesuai 

dengan kondisi kesehatan (relaksasi otot 

progresif). 

Fungsi perawatan yang ketiga yaitu 

keluarga memiliki kemampuan merawat 

anggota keluarga yang sakit untuk 

kestabilan kadar gluosa darah, 

intervensinya sebagai berikut : pelibatan 

keluarga (I.14525) identifikasi kesiapan 

keluarga untuk terlibat dalam perawatan, 

motivasi keluarga untuk mengembangkan 

aspek positif rencana perawatan, anjurkan 

keluarga terlibat dalam perawatan. 

Fungsi perawatan yang keempat yaitu 

keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

kestabilan kadar glukosa darah, 

intervensinya sebagai berikut : edukasi 

keselamatan lingkungan (I.1238) 

identifikasi kesiapan menerima informasi, 

berikan kesempatan untuk bertanya, 

ajarkan individu dan kelompok beresiko 

tinggi tentang bahaya lingkungan. 

Fungsi perawatan yang kelima yaitu 

keluarga mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan, intervensinya sebagai berikut : 

manajemen hiperglikemia (I.03115) 

identifikasi kemungkinan peenyebab 

hiperglikemia, konsultasi dengan medis 

jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap 

ada atau memburuk, anjurkan kepatuhan 

terhadap diet dan olahraga ( dengan 

melakukan latihan fisik relaksasi otot 

progresif), kolaborasi pemberian insulin, 

jika perlu. 

Penulis melakukan intervensi utama 

teknik relaksasi otot progresif yang 

bertujuan untuk menurunkan atau 

menstabilkan kadar glukosa darah. 

Mekanisme relaksasi otot progresif dalam 

menurunkan kadar glukosa darah pada 

penderita Diabetes Mellitus (DM) erat 

kaitannya dengan stres yang dialami 

pasien baik secara fisik maupun 

psikologis. Selama stres hormon-hormon 

yang mengarah pada peningkatan kadar 

glukosa darah seperti epinefrin, kortisol, 

glukagon, adrenocorticotropic hormone 

(ACTH), kortikosteroid, dan tiroid akan 

meningkat, hormon-hormon ini akan 

meningkatkan produksi glukosa oleh hati 

dan mengganggu penggunaan glukosa 

dalam jaringan otot serta lemak dengan 

cara melawan kerja insulin (Junaidin, 

2018). 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi pada subjek dilakukan 



hari pertama pada tanggal 22 Februari 

2020 pukul 08.40 WIB adalah 

memperkenalkan diri, membina hubungan 

saling percaya, menjelaskan maksud dan 

tujuan, selanjutnya memberikan inform 

consent kepada keluarga. Pukul 09.00 

WIB melakukan pengkajian kepada 

keluarga Tn.S kemudian mengidentifikasi 

kemungkinan penyebab hiperglikemia, 

menjelaskan jenis latihan yang sesuai 

dengan masalah kesehatan. Pada hari 

kedua tanggal 23 Februari 2020 pada 

pukul 09.00, 13.00, 17.00 WIB  

melakukan pengecekan kadar glukosa 

darah sebelum dan sesudah relaksasi otot 

progresif, mengajarkan langkah-langkah 

relaksasi otot progresif. Pada hari ketiga 

tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 

08.30, 12.00, 18.30 WIB melakukan 

pengecekan kadar glukosa darah sebelum 

dan sesudah relaksasi otot progresif, 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

hiperglikemia, mengajarkan langkah-

langkah relaksasi otot progresif. Pada hari 

keempat tanggal 25 Februari 2020 pada 

pukul 08.00, 12.30, 17.00 WIB melakukan 

pengecekan kadar glukosa darah sebelum 

dan sesudah relaksasi otot progresif, 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

hiperglikemia, mengajarkan langkah-

langkah relaksasi otot progresif. 

Tabel 1 hasil kadar glukosa darah pre 

and post relaksasi otot progresif 
Hari   Jam  KGD 

Sebelum 

KGD 

Sesudah 

ROP ROP 

Minggu 09.00 

13.00 

17.00 

273 mg/dl 

203 mg/dg 

247 mg/dl 

258 mg/dl 

194 mg/dl 

231 mg/dl 

Senin  08.30 

12.00 

18.30 

197 mg/dl 

163 mg/dl 

159 mg/dl 

188 mg/dl 

141 mg/dl 

140 mg/dl 

Selasa  08.00 

12.30 

17.00 

203 mg/dl 

176 mg/dl 

161 mg/dl 

180 mg/dl 

163 mg/dl 

128 mg/dl 

 Penurunan kadar gula darah 

setelah dilakukan relaksasi otot progresif 

dikarenakan latihan relaksasi otot 

progresif akan menghambat jalur umpan 

balik stres dan membuat tubuh pasien 

rileks dan dapat melepaskan hormon 

endorphin yang dapat menenangkan 

sistem syaraf (Safitri dkk, 2019). 

Hal ini menunjukkan bahwa relaksasi 

otot progresif diketahui mampu 

menurunkan kadar glukosa darah pada 

tahap perkembangan middle age family 

yang mengalami Diabetes Mellitus (DM). 

5.   Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi hasil penulisan sudah dengan 

teori yang ada yaitu sesuai S.O,A,P 

(subjektif, objektif, assesment, planning). 

Evaluasi dilakukan setiap hari selama 4 

hari. Berdasarkan evaluasi hasil pada studi 

kasus tentang ketidakstabilan kadar 

glukosa darah subjek menunjukkan 

perbaikan penurunan kadar glukosa darah. 

Evaluasi  pada hari keempat tanggal 25 

Februari 2020 adalah  evaluasi subjektif : 

keluarga Tn.S sudah mempraktekkan cara 

untuk menurunkan kadar glukosa darah 

yaitu dengan melakukan relaksasi otot 

progresif dan sudah hafal dengan langkah-



langkahnya, Tn.S mengatakan lebih 

nyaman setelah melakukan relaksasi otot 

progresif. Evaluasi objektif keluarga Tn.S 

tampak kooperatif dan bersungguh-

sungguh dalam melakukan relaksasi otot 

progresif, hasil kadar glukosa darah 

sebelum relaksasi otot progresif 161 mg/dl 

dan setelah relaksasi otot progresif adalah 

128 mg/dl. Evaluasi assessment : masalah 

teratasi Tn.S mampu mencapai 5 fungsi 

perawatan kesehatan keluarga. Evaluasi 

planning : pertahankan intervensi, 

anjurkan klien selalu melakukan relaksasi 

otot progresif sewaktu-waktu, anjurkan 

klien untuk rutin melakukan pemeriksaan 

kadar glukosa darah. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan 

pada tahap perkembangan middle age 

family menunjukkan bahwa kadar glukosa 

darah pada subjek mengalami penurunan 

setelah melakukan relaksasi otot 

progresif. Berdasarkan data diatas maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

tidak ada kesenjangan antara tindakan 

yang telah dilakukan penulis dengan 

jurnal ( Pengaruh Relaksasi Otot Progresif 

Terhadap Penurunan Kadar Glukosa 

Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Di 

Wilayah Puskesmas Woha – Bima Tahun 

2018) yang dijadikan sebagai salah satu 

pedoman utama dalam melakukan 

tindakan untuk menurunkan atau 

menstabilkan kadar glukosa darah. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan pada pasien Diabetes 

Mellitus (DM) dalam keperawatan 

keluarga pada tahap perkembangan middle 

age family dengan masalah ketidakstabilan 

kadar glukosa darah dengan dilakukan 

tindakan keperawatan teknik relaksasi otot 

progresif selama 3 hari dengan frekuensi 

latihan 3 kali sehari dan durasi masing-

masing sesi kurang lebih 15 menit, 

didapatkan hasil terjadi penurunan kadar 

glukosa darah awalnya 161 mg/dl menjadi 

128 mg/dl.  

SARAN 

1. Bagi Perawat 

Dapat meningkatkan profesionalisme 

dalam memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan kepada klien dengan tindakan 

non farmakologi yaitu relaksasi otot 

progresif, serta dapat dijadikan pegangan 

dalam meningkatkan kualitas perawatan 

2. Bagi Puskesmas 

Diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan keperawatan yang 

optimal pada umumnya, dan pada klien 

Diabetes Mellitus (DM) khususnya. 

Pelayanan kesehatan mampu 

meneyediakan fasilitas serta sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung 

kesembuhan klien.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan referensi ilmu khususnya 

dalam pemberian asuhan keperawatan 



keluarga pada tahap perkembangan middle 

age family dengan masalah Diabetes 

Mellitus (DM). 

4. Bagi Klien dan Keluarga 

Dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dalam meningkatkan kesehatan 

anggota keluarga. 

5. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menjadi pegangan 

atau manfaat bagi penulis dalam hal 

pemberian teknik relaksasi otot progresif 

sebagai upaya dalam menurunkan kadar 

glukosa darah klien dengan Diabetes 

Mellitus (DM).  
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