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ABSTRAK 

 

Keluarga tahap usia pertengahan dimulai saat anak terakhir meninggalkan 

rumah dan berakhir atau salah satu pasangan meninggal. Tugas perkembangan 

keluarga pada tahap usia pertengahan antara lain mempertahankan kesehatan. 

Penyakit yang biasa terjadi pada keluarga usia pertengahan yaitu Diabetes 

Melitus. Pencegahan komplikasi dan keparahan yang terjadi akibat penyakit 

Diabetes Melitus dapat dilakukan dengan 4 pilar yaitu obat, latihan jasmani yang 

teratur, diet dan edukasi. Salah satu upaya edukasi yang dapat diterapkan yaitu 

program Diabetes Self Management Education (DSME). Studi kasus ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga usia pertengahan.  

Metode studi kasus yang digunakan yaitu edukasi kesehatan menggunakan 

media booklet. Hasil Studi Kasus menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga usia pertengahan 

dengan masalah diabetes melitus yang diberikan edukasi DSME selama 6 kali 

kunjungan dan dilakukan selama ± 60 menit terdapat pengaruh peningkatan 

kualitas hidup pada keluarga dengan diabetes melitus yang dibuktikan dari 

pengisian kuesioner yang mengalami peningkatan. Keluarga yang mengalami 

Diabates Melitus dapat diberikan edukasi DSME sebagai salah satu 

penalataksanaan dan dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pada 

keluarga dengan Diabetes Melitus. 

 

Kata Kunci : Tahap Perkembangan Keluarga Usia Pertengahan, Diabetes Melitus, 

Edukasi DSME, Kualitas Hidup. 
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ABSTRACT 

 

Middle-aged families start when the last child leaves home and finish 

when one spouse dies. The responsibility of the family development stage at 

middle-age is managing health. The most common disease is Diabetes Mellitus. 

The prevention of Diabetes Mellitus complications and severity are four pillars, 

such as medication, regular physical exercise, diet, and education. One of the 

educational efforts is the Diabetes Self-Management Education (DSME) program. 

This case study aimed to determine the description of family nursing care at the 

stage of middle age development. 

The case study method applied health education by booklet media. The 

management study of family nursing care at the development stage of middle-

aged families with diabetes mellitus who were provided DSME education for six 

visits and implemented for ± 60 minutes revealed an improvement in the quality 

of life. It was supported by the score of the increasing questionnaire. Families 

with Diabetes Mellitus could be delivered DSME education as management to 

improve their quality of life. 

 

Keywords: Family Development Stage of Middle Ages, Diabetes Mellitus, 

DSME Education, Quality of Life. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan unit terkecil 

dalam masyarakat. Keluarga adalah 

dua atau lebih individu yang 

tergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan atau 

pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, 

berinteraksi satu sama lain dan 

didalam perannya masing–masing 

menciptakan serta mempertahankan 

kebudayaan (Friedman, 2010). 

Keluarga memiliki 8 (delapan) 

tahap perkembangan antara lain 

keluarga pasangan baru (beginning 

family), tahap keluarga child-bearing 

(kelahiran anak pertama), tahap 

keluarga dengan anak pra sekolah, 

tahap keluarga dengan anak sekolah, 

tahap keluarga dengan anak remaja, 

tahap keluarga anak dewasa, tahap 

keluarga usia pertengahan dan tahap 

keluarga usia lanjut (Jhonson & 

Leny, 2010). Tahap keluarga yang 

ketujuh yaitu tahap keluarga usia 

pertengahan dimulai saat anak yang 

terakhir meninggalkan rumah dan 

berakhir saat pensiun atau salah satu 

pasangan meninggal. 

Tugas perkembangan keluarga 

pada tahap usia pertengahan adalah 

mempertahankan kesehatan.Penyakit 

yang biasa terjadi pada keluarga usia 

pertengahan seperti gastritis, PPOK, 

arthitis, stroke, hipertensi dan 

Diabetes Melitus (Friedman, 2017). 

Diabetes Melitus merupakan 

sekumpulan gangguan metabolik 

yang ditandai peningkatan kadar 

glukosa darah (Hiperglikemia) akibat 

kerusakan pada sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya (Smeltzer dan 

Bare, 2015). 

Global Report On Diabetes 

(2016) melaporkan bahwa diabetes 

melitus menyebabkan 1,5 juta orang 

meninggal pada tahun 2012. Hasil 

Riset Kesehatan Dasar secara 

nasional menunjukan bahwa 

prevalensi diabetes melitus adalah 

2,0% (Riskesdas, 2018). Kasus 

diabetes melitus di Jawa Tengah 

berada di urutan kedua dengan 

presetase sebanyak 20,57% (Dinkes 

Jateng, 2018). Angka kejadian DM 

di Kabupaten Karanganyar 

mengalami peningkatan signifikan 

dari tahun 2014 sejumlah 3.704 

kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 

5.166 kasus (Profil Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar, 2015). 

Prevalensi penduduk Gondangrejo 

yang menderita Diabetes Melitus 

(DM) pada periode Januari sampai 

Desember 2019 jumlah Diabetes 

Melitus (DM) sebanyak 103 orang 

(Puskesmas Gondangrejo, 2019). 

Komplikasi Diabetes Melitus 

diklasifikasikan sebagai 

mikrovaskuler dan makrovaskuler. 

Komplikasi mikrovaskuler yaitu 

meliputi mata (retinopati), ginjal 

(nefropati) dan kulit (dermopati). 

Sedangkan komplikasi yang 

termasuk makrovaskuler yaitu 

penyakit jantung, infark miokard, 

stroke, hipertensi, neuropati dan 

penyakit vaskuler (Smeltzer dan 

Bare, 2015).Pencegahan komplikasi 

dan keparahan yang terjadi akibat 

penyakit Diabetes Melitus dapat 

dilakukan dengan 4 (empat) pilar 

yaitu obat (terapi farmakologi), 

latihan jasmani yang teratur, 

perencanaan makanan (diet) dan 

edukasi (Perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia, 2015). 

Salah satu upaya edukasi yang 

dapat diterapkan adalah program 

Diabetes Self Management 

Education (DSME). DSME 

merupakan suatu proses memberikan 



pengetahuan kepada pasien megenai 

aplikasi strategi perawatan secara 

mandiri untuk mengoptimalkan 

kontrol metabolik, mencegah 

kompilikasi dan memperbaiki 

kualitas hidup pasien DM (Baraz, 

Zarea & Shahbazian, 2017). Diabetes 

Self Management Education (DSME) 

memiliki tujuan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan dan dukungan 

pengelolaan mandiri diabetes 

(Greenwood, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian 

menurut Yakub, Ekowatiningsih dan 

Analia (2020) menunjukkan ada 

pengaruh Diabetes Self Management 

Education terhadap dukungan 

keluarga pada pasien DM Tipe II. 

Pelaksanaan DSME dapat dilakukan 

sebanyak empat sesi dengan durasi 

waktu antara 1 – 2 jam untuk tiap 

sesi. Edukasi DSME dapat 

menggunakan booklet.  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan pengelolaan kasus 

keperawatan dalam bentuk Karya 

Tulis Ilmiah dengan Judul "Asuhan 

Keperawatan Keluarga dengan 

Tahap Perkembangan Keluarga Usia 

Pertengahan". 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis studi kasus ini adalah studi 

kasus menggunakan metode asuhan 

keperawatan yang dilakukan pada 

keluarga dengan tahap 

perkembangan keluarga usia 

pertengahan. Tempat pengambilan 

kasus dilakukan di wilayah 

Puskesmas Gondangrejo, Kabupaten 

Karanganyar. Waktu pengambilan 

kasus dilakukan selama 6 (enam) kali 

kunjungan pada tanggal 16 Februari 

– 21 Februari 2021 di wilayah kerja 

Puskesmas Gondangrejo  dengan 

edukasi DSME dilakukan selama 4 

(empat) sesi dengan durasi waktu  ± 

60 menit untuk tiap sesi. Subjek yang 

digunakan pada studi kasus ini 

adalah satu orang klien pada tahap 

perkembangan keluarga usia 

pertengahan (middle age family) 

yang mengalami Diabetes Melitus 

(DM). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian 

Pada pengkajian didapatkan tipe 

keluaga Tn.G yaitu keluarga inti 

(Nuclear Family). Tn.G berusia 59 

tahun dan Ny.R berusia 57 tahun. 

Anak terakhir TnG dan Ny.R sudah 

menikah serta meninggalkan rumah. 

Data subjektif : Ny.R mengatakan 

paham sedikit tentang DM, Ny.R 

mengatakan kadang tidak minum 

obat dikarenakan takut kecanduan 

dengan obat, Ny.R mengatakan 

sering meminum obat herbal seperti 

daun talok dan kulit manggis, Ny.R 

mengatakan setiap pagi melakukan 

pemanasan sekitar 10 menit 

sedangkan Tn.G mengatakan jarang 

berolahraga. Data obyektif : Ny.R 

kurang menunjukkan pemahaman 

tentang perilaku terkait DM, Ny.R 

tidak dapat menjawab pertanyaan 

terkait dengan penyebab, komplikasi, 

penatalaksaan, diet, olahraga DM. 

Tahap perkembangan keluarga 

pada Ny. R adalah tahap 

perkembangan keluarga usia 

pertengahan (Middle Age Family), 

sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Padila (2012) 

yaitu anak terakhir meninggalkan 

rumah dan keluarga pada usia < 60 

tahun. didapatkan data bahwa Ny.R 

memiliki riwayat penyakit Diabetes 

Melitus kurang lebih 4 tahun. Kadar 

glukosa darah Ny.R 310 mg/dl. Ny.R 



belum mampu mempertahankan gula 

darahnya dan melakukan 

penatalaksanaan terkait DM. 

 

Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan dari hasil 

pengkajian dengan metode 

wawancara data yang mendukung 

prioritas diagnosis adalah 

Pemeliharan Kesehatan Tidak Efektif 

(D.0117). Data subjektif : Ny.R 

mengatakan paham sedikit tentang 

DM, Ny.R mengatakan kadang tidak 

minum obat dikarenakan takut 

kencaduan dengan obat, Ny.R 

mengatakan sering meminum obat 

herbal seperti daun talok dan kulit 

manggis, Ny.R mengatakan setiap 

pagi melakukan pemanasan sekitar 

10 menit sedangkan Tn.G 

mengatakan jarang berolahraga. Data 

obyektif : Ny.R kurang menunjukkan 

pemahaman tentang perilaku terkait 

DM, Ny.R tidak dapat menjawab 

pertanyaan terkait dengan penyebab, 

komplikasi, penatalaksaan, diet, 

olahraga DM. 

 Hasil Skoring pada diagnosis 

Pemeliharan Kesehatan Tidak Efektif  

didapatkan hasil sifat masalah: aktual 

dengan nilai 1, kemungkinan 

masalah dapat diubah: mudah dengan 

nilai 1, kemungkinan masalah dapat 

dicegah: tinggi dengan nilai 1, 

menonjolnya masalah: masalah 

dirasakan dan harus segera ditangani 

dengan nilai 1, jumlah total nilai 

untuk diagnosa Pemeliharan 

Kesehatan Tidak Efektif adalah 

dengan total skor 4 yang merupakan 

prioritas utama dibandingkan dengan 

Ketidakstabilan Kadar Glukosa 

Darah dengan total skor 3 2/3 dengan 

hasil sifat masalah: aktual dengan 

nilai 1, kemungkinan masalah dapat 

diubah: mudah dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat dicegah: 

cukup dengan nilai 2/3, menonjolnya 

masalah: masalah dirasakan dan 

harus segera ditangani dengan nilai 

1. 

Berdasarkan Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia (SDKI) 

definisi pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif (D.0117) kemampuan 

mengidentifikasi, mengelola, 

dan/atau menemukan bantuan untuk 

mempertahankan kesehatan. 

Karakteristik sesuai dengan SDKI 

yaitu ketidakmampuan menghadapi 

masalah dan objektif kurang 

menunjukkan pemahaman tentang 

perilaku sehat. Diagnosis 

keperawatan pemeliharaan kesehatan 

tidak efektif, menjadi prioritas 

diagnosis karena berdasarkan total 

skor tertinggi adalah dengan total 

skor 4. Skor ini lebih tinggi 

dibanding skor diagnosa yang lain. 

Hal ini sejalan menurut Riasmini, 

(2017) yaitu menetapkan prioritas 

masalah keluarga adalah dengan 

menggunakan skala penyusunan 

prioritas. 

 

Intervensi 

Rencana keperawatan sesuai 

dengan yang telah ditentukan dengan 

diagnosis pertama yaitu Pemeliharan 

Kesehatan Tidak Efektif tindakan 

keperawatan dilakukan selama 6 kali 

kunjungan dengan tujuan umum 

sesuai dengan kriteria hasil 

pemeliharaan kesehatan (L.12106) 

menunjukkan perilaku adaptif 

meningkat, menunjukkan 

pemahaman perilaku sehat 

meningkat, kemampuan menjalankan 

perilaku sehat meningkat dan 

memiliki sistem pendukung 

meningkat. Tujuan khusus mengacu 

pada lima fungsi keperawatan 



keluarga yaitu keluarga mampu 

mengenal masalah : Edukasi 

Kesehatan (I.12383). Keluarga 

mampu mengambil keputusan : 

Penentuan Tujuan Bersama 

(I.12464). Keluarga mampu 

melakukan perawatan : Pelibatan 

Keluarga (I.14525) dan Edukasi 

DSME. Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan : Edukasi 

Kesehatan Rumah (I.12385). Kelurga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan : Edukasi Perilaku Upaya 

Kesehatan (I.12435). 

Salah satu intervensi yang dapat 

diberikan yaitu edukasi DSME. 

Pelaksanaan DSME dapat dilakukan 

sebanyak 4 sesi dengan durasi waktu 

antara 1 – 2 jam untuk tiap sesi yaitu 

sesi 1 membahas pengetahuan dasar 

tentang DM (definisi, etiologi, 

klasifikasi, manisfetasi klinis, 

patofisiologi, diagnosis, pencegahan, 

pengobatan, komplikasi. Sesi 2 

membahas pengetahuan nutrisi atau 

diet dan aktivitas atau latihan fisik 

yang dapat dilakukan. Sesi 3 

membahas pengaturan kaki dan 

monitoring. Sesi 4 membahas 

manajemen stress dan dukungan 

psikososial dan akses pasien terhadap 

pelayanan kesehatan. 

Edukasi kesehatan tentang 

Diabetes Melitus yaitu Diabetes Self 

Management Education (DSME). 

Berdasarkan hasil penelitian menurut 

Yakub, Ekowatiningsih dan Analia 

(2020) menunjukkan ada pengaruh 

Diabetes Self Management 

Education terhadap dukungan. 

Sehingga edukasi DSME dapat 

digunakan sebagai salah satu 

intervensi keperawatan yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup pada 

pasien dengan Diabetes Melitus yang 

mudah dilakukan dalam kehidupan 

sehari hari. 

 

Implementasi 

Implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan pada keluarga 

dilakukan selama 6 kali kunjungan 

dalam enam hari pada tanggal 16 – 

21 Februari 2021 tindakan berupa 

edukasi DSME dilakukan selama 40 

– 60 menit untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan pengetahuan 

tentang diabates melitus serta 

dilakukan sesuai dengan lima fungsi 

perawatan keluarga. Pada hari 

pertama, Selasa 16 Februari 2021 

adalah memperkenalkan diri, 

membina hubungan saling percaya, 

menjelaskan maksud dan tujuan, 

memberikan informed consent pada 

keluarga dan melakukan pengkajian. 

Pada hari kedua, Rabu 17 Februari 

2021 menyediakan materi dan media 

pendidikan kesehatan menggunakan 

media booklet.  

Edukasi DSME dengan materi 

pengertian, penyebab, klasifikasi, 

tanda gejala, komplikasi dan 

penatalaksanaan diabetes melitus. 

Pada hari ketiga, Kamis 18 Februari 

2021 melakukan edukasi DSME 

dengan materi diet DM, pengertian, 

tujuan, jenis makanan, jadal makan 

dan porsi untuk diabetes melitus. 

Pada hari keempat Jumat 19 Februari 

2021 melakukan edukasi DSME 

dengan materi manfaat, jenis, porsi 

olahraga dan perawatan kaki. Pada 

hari kelima, Sabtu 20 Februari 2021 

melakukan edukasi DSME tentang 

manajemen stress dan dukungan 

keluarga. Pada hari kelima, 21 

Februari 2021 melakukan evaluasi 

pada keluarga. Tujuan dari 

implementasi keperawatan adalah 

membantu mencapai tujuan yang 



telah ditetapkan mencakup 

peningkatan kesehatan, pencegahan 

penyakit, pemulihan kesehatan dan 

memfasilitasi koping (Nadirawati, 

2018). 

 

Evaluasi 

Evaluasi pada diagnosis 

keperawatan keluarga pemeliharaan 

kesehatan tidak efektif berdasarkan 

hasil studi, diketahui dilakukan 

evaluasi pada hari Minggu, 21 

Februari 2021 didapatkan data 

Subjektif : Ny.R mengatakan paham 

tentang materi DM yang diberikan. 

Ny.R mampu menyebutkan beberapa 

tanda gejala, komplikasi dan 

penatalaksanaan DM dibantu oleh 

keluarga. Ny.R mampu menyebutkan 

beberapa jenis makanan yang boleh 

dimakan, jumlah, jam dan porsi 

dibantuk keluarga. Ny.R mampu 

melakukan senam kaki diabetik 

dibantu dengan keluarga. Ny.R 

mengatakan jika merasa sakit pergi 

ke puskesmas terdekat. Ny.R 

mengatakan akan teratur minum 

obat. Ny.R mengatakan akan 

memanfaatkan waktu luang bersama 

dengan anak dan cucu. Data Objektif 

: Keluarga Tn.G dan Ny.R tampak 

kooperatif saat dijelaskan tentang 

materi DSME.  

Rumah Tn.G dan Ny.R tampak 

bersih dan rapi. Terdapat 

peningkatan pemahaman materi 

terkait DM pada Ny.R dan keluarga 

dalam pengisian kuesioner sebelum 

dan sesudah. Rumah Ny.R tampak 

rapi dan bersih. Analisis : Masalah 

pemeliharaan kesehatan tidak efektif 

teratasi, keluarga sudah mampu 

mencapai lima fungsi keluarga. 

Planning: Pertahankan Intervensi 

dengan menerapkan materi DSME 

pada kehidupan sehari-hari. 

Evaluasi pada kuesioner Kualitas 

Hidup sebelum dan sesudah 

diberikan edukasi kesehatan tentang 

DSME pada pertanyaan 1 sampai 10 

dengan ekspetasi meningkat terdapat 

peningkatan setelah diberikan 

edukasi dengan 31 poin menjadi 40 

poin setelah diberikan edukasi. Pada 

pertanyaan 11 sampai 20 dengan 

ekspetasi menurun terdapat 

penurunan sebelum diberikan 

edukasi dengan 23 poin menjadi 15 

poin setelah diberikan edukasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menurut 

Yakub, Ekowatiningsih dan Analia 

(2020) menunjukkan ada pengaruh 

Diabetes Self Management 

Education terhadap pada pasien DM 

Tipe II. Hasil penelitian 

menunjukkan skor kualitas hidup 

sebelum self management education 

mengalami peningkatan menjadi 

setelah dilakukan intervensi yang 

menjadikan DSME sebagai salah 

satu edukasi kesehatan yang dapat 

diberikan untuk meningkatkan 

kualitas hidup pada klien dengan 

Diabetes Melitus. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Pengkajian 

Data Subjektif Ny.R 

mengatakan paham sedikit tentang 

DM, Ny.R mengatakan kadang 

tidak minum obat dikarenakan 

takut kencaduan dengan obat, 

Ny.R mengatakan sering 

meminum obat herbal seperti daun 

talok dan kulit manggis, Ny.R 

mengatakan setiap pagi 

melakukan pemanasan sekitar 10 

menit sedangkan Tn.G 

mengatakan jarang berolahraga. 

Data obyektif Ny.R kurang 

menunjukkan pemahaman tentang 



perilaku terkait DM, Ny.R tidak 

dapat menjawab pertanyaan 

terkait dengan penyebab, 

komplikasi, penatalaksaan, diet, 

olahraga DM. Berdasarkan 

kuesioner sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan DSME 

tentang efikasi diri Ny.R 

mendapat 46 poin dan kuesioner 

kulitas hidup Ny.R mendapat 31 

poin dan 23 poin. 

 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang 

menjadi fokus utama pada Ny. R 

yaitu Pemeliharan Kesehatan 

Tidak Efektif (D.0117) dengan 

hasil skoring didapatkan hasil sifat 

masalah: aktual dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat 

diubah: mudah dengan nilai 1, 

kemungkinan masalah dapat 

dicegah: tinggi dengan nilai 1, 

menonjolnya masalah : masalah 

dirasakan dan harus segera 

ditangani dengan nilai 1, jumlah 

total nilai untuk diagnosa 

Pemeliharan Kesehatan Tidak 

Efektif adalah dengan total skor 4.  

 

3. Intervensi Keperawatan 

Kriteria hasil yang dapat 

memenuhi 5 fungsi keperawatan 

keluarga, antara lain : Keluarga 

mampu mengenal masalah. 

Intervensi : Edukasi Kesehatan 

(I.12383). Keluarga mampu 

mengambil keputusan. Intervensi : 

Penentuan Tujuan Bersama 

(I.12464). Keluarga mampu 

melakukan perawatan. Intervensi : 

Pelibatan Keluarga (I.14525) dan 

Edukasi DSME. Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan. 

Intervensi : Edukasi Kesehatan 

Rumah (I.12385). Keluarga 

mampu memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. Intervensi : Edukasi 

Perilaku Upaya Kesehatan 

(I.12435). 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan pada 

keluarga yaitu tindakan berupa 

edukasi DSME yang dilakuak 

selama 4 sesi. Sesi 1 membahas 

pengetahuan dasar tentang DM 

(definisi, etiologi, klasifikasi, 

manisfetasi klinis, patofisiologi, 

diagnosis, pencegahan, 

pengobatan, komplikasi. Sesi 2 

membahas pengetahuan nutrisi 

atau diet dan aktivitas atau latihan 

fisik yang dapat dilakukan. Sesi 3 

membahas pengaturan kaki dan 

monitoring. Sesi 4 membahas 

manajemen stress dan dukungan 

psikososial dan akses pasien 

terhadap pelayanan kesehatan. 

 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi Subjektif: Ny.R 

mengatakan paham tentang materi 

DM yang diberikan. Ny.R mampu 

menyebutkan beberapa tanda 

gejala, komplikasi dan 

penatalaksanaan DM dibantu oleh 

keluarga. Ny.R mampu 

menyebutkan beberapa jenis 

makanan yang boleh dimakan, 

jumlah, jam dan porsi dibantu 

keluarga. Ny.R mampu 

melakukan senam kaki diabetik 

dibantu dengan keluarga. Ny.R 

mengatakan jika merasa sakit 

pergi ke puskesmas terdekat. 

Ny.R mengatakan akan 

memanfaatkan waktu luang 

bersama dengan anak dan cucu. 

Evaluasi Objektif: Keluarga Tn.G 

dan Ny.R tampak kooperatif saat 



dijelaskan tentang materi DSME. 

Terdapat peningkatan pemahaman 

materi terkait DM pada Ny.R dan 

keluarga dalam pengisian 

kuesioner sebelum dan sesudah. 

Rumah Ny.R tampak rapi dan 

bersih. Analisis: Masalah 

pemeliharaan kesehatan tidak 

efektif teratasi, keluarga sudah 

mampu mencapai lima fungsi 

keluarga. Planning : Pertahankan 

Intervensi dengan menerapkan 

materi DSME pada kehidupan 

sehari-hari. 

 

Saran 

1. Perawat 

Dapat meningkatkan ketrampilan 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga usia 

pertengahan serta sebagai 

edukator dengan memberikan 

Diabetes Self Management 

Education (DSME) pada klien 

Diabetes Melitus. 

2. Puskesmas 

Dapat digunakan sebagai program 

Diabetes Self Management 

Education (DSME) ini sebagai 

upaya untuk pemberian pelayanan 

kesehatan khususnya dalam 

asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan 

keluarga usia pertengahan. 

3. Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai 

tambahan ilmu dan informasi 

dalam hal keputusan dan dapat 

dijadikan sumber informasi bagi 

institusi atau mahasiswa tentang 

asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan 

keluarga usia pertengahan dengan 

masalah Diabetes Melitus. 

 

4. Keluarga 

Dapat menjadi tambahan 

wawasan dan pengetahuan pada 

keluarga usia pertengahan tentang 

berbagai macam tugas 

perkembangan dan masalah 

kesehatan pada keluarga dengan 

tahap perkembangan keluarga usia 

pertengahan dengan masalah 

Diabetes Melitus. 

5. Penulis 

Dapat membantu meningkatkan 

ilmu serta menjadi pegangan atau 

manfaat bagi penulis dalam 

asuhan keperawatan keluarga 

dengan tahap perkembangan 

keluarga usia pertengahan sebagai 

upaya peningkatan kualitas hidup 

pasien dengan Diabetes Melitus 

menggunakan program Diabetes 

Self Management Education 

(DSME). 
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