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MOTTO 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.W DENGAN MASALAH 
UTAMA DIABETES MELLITUS KHUSUSNYA PADA Tn.W DI RT 03 / 
RW III JOYOSURAN MOJOLEGI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

GADING SURAKARTA 
(Septianto Ashhari, 2012, 71  halaman) 

 
ABSTRAK 

 
Latar belakang : Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolik kronis di 
akibatkan oleh ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin, tidak dapat di 
sembuhkan namum masih dapat di kontrol, yang di karakteristikkan dengan 
hiperglikemi dan dapat menimbulkan berbagai penyakit komplikasi.  
Tujuan : Dapat mengetahui asuhan keperawatan keluarga dengan masalah 
diabetes mellitus dengan rencana keperawatan yang meliputi pengkajian, 
intervensi, implementasi dan evaluasi.  
Hasil : Masalah yang diperoleh dari asuhan keperawatan yaitu kurangya 
pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menngenal masalah, 
resiko tinggi komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat 
anggota keluarga yang sakit dan kelelahan berhubungan dengan ketidakmampuan 
keluarga mengenal masalah DM.  
Kesimpulan : Dari hasil pengkajian asuhan keperawatan kesimpulan yang dapat 
di ambil yaitu pasien dan keluarga agar dapat mengerti tentang penyakit, 
komplikasi, beserta cara pencegahan resiko komplikasi diabetes mellitus. 
 
Kata kunci : diabetes mellitus, kurangya pengetahuan, resiko tinggi komplikasi, 
kelelahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARE NURSING MAJOR PROBLEMS WITH FAMILY Tn.W 
ESPECIALLY IN DIABETES MELLITUS IN Tn.W RT 03 / RW III 

JOYOSURAN MOJOLEGI WORKING AREAS IN IVORY PUSKESMAS 
GADING SURAKARTA 

(Septianto Ashhari, 2012, 71 pages) 
 

ABSTRACT 
 
Background : Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder by comparing the 
body's inability to produce insulin, can not be cured but employ be in control, 
which in characteristic with hyperglycemia and may lead to various complications 
of the disease. 
Aim Of Research : To know the family nursing care with the problem of diabetes 
mellitus in the nursing plan that includes assessment, intervention, 
implementation and evaluation. 
Result : The problem that is obtained from the nursing care is related to lack of 
knowledge of the family's inability menngenal problems, high risk of 
complications associated with the inability of families caring for a sick family 
member and the fatigue associated with the inability of families to know the DM 
problem. 
Conclusion: The results of nursing care assessment conclusions that can be taken 
that the patient and family in order to understand the disease, complications, and 
how to prevent the risk of complications of diabetes mellitus. 
 
Key words: diabetes mellitus, to lack of knowledge, a high risk of complications, 
fatigue 
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