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PENGALAMAN HIDUP PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS 

LUKA ULKUS 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman hidup pada 

penderita diabetes mellitus luka ulkus. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada informan. 

Informan penelitian adalah 2 orang yang menderita diabetes mellitus yang dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menggambarkan faktor 

penyebab terjadinya diabetes mellitus yaitu adanya faktor pola makan dan pola 

hidup yang sembarangan dan faktor genetik keturunan dari orang tua yang 

menderita diabetes mellitus. Perubahan-perubahan dalam hidup yang dialami 

antara lain perubahan fisik, perubahan pola makan dan perubahan pola hidup. 

Perubahan fisik yang terjadi pada penderita luka ulkus yaitu fisik yang semakin 

melemah dalam melakukan aktivitas. Permasalahan yang dialami oleh penderita 

yaitu masalah pekerjaan dimana saat penderita merasa sibuk, gula darah penderita 

akan naik. Perasaan penderita saat mengetahui memiliki penyakit diabetes 

mellitus penderita merasa kaget dan sedih. Dukungan sosial dari orang-orang 

terdekat seperti halnya keluarga yang membantu penderita diabetes mellitus untuk 

bersemangat dalam menjalani hidup. Dampak psikologis yang dirasakan oleh 

penderita yaitu minder, merasa sedih dan membuat penderita banyak pikiran 

 

Kata kunci: Pengalaman hidup, diabetes mellitus, luka ulkus 

 

Abstract 
 

This study aims to find out and understand life experiences in people with 

diabetes mellitus ulcer wounds. This study uses a qualitative method with a 

descriptive narrative approach. Data collection techniques in this study used the 

method of interviews conducted to informants. The research informants were 2 

people who suffered from ulcer wound diabetes mellitus selected using purposive 

sampling technique. The results of the study illustrate the causal factors for 

diabetes mellitus, namely the existence of careless eating patterns and lifestyle 

and genetic factors of off spring of parents who suffer from diabetes mellitus. 

Changes in life experienced include physical changes, changes in diet and changes 

in lifestyle. Physical changes that occur in ulcer wound sufferers are physically 

weakening in activity. The problems experienced by sufferers are work problems 

where when the sufferer feels busy, the patient's blood sugar will rise. Feelings of 

sufferers when they know that having a patient with diabetes mellitus feels 

shocked and sad. Social support from the closest people like the family that helps 

people with diabetes mellitus to be passionate about life. The psychological 

impact felt by the sufferer is feeling insecure, feeling sad and making sufferers a 

lot of thoughts. 
 

Keywords: Life experience, diabetes mellitus, wound ulcer 
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1. PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus menjadi penyakit yang banyak diderita masyarakat di hampir 

semua golongan. Diabetes melitus adalah penyakit metabolik yang bersifat kronik 

dan akut, yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah  akibat dari 

adanya gangguan insulin dan sekresi insulin. Penyakit ini baru disadari oleh 

penderitanya ketika telah mengalami perubahan secara fisik seperti berkurangnya 

berat badan secara drastic dan adanya luka yang sulit kering. Jenis-jenis diabetes 

mellitus sendiri terdiri dari diabetes tipe 1, diabetes tipe II diabetes gestasional 

dan diabetes yang disebabkan oleh penyakit lain misalkan sirosis hati, kelenjar 

pankreas dan sindroma penyakit lain. Salah satu dampak dari diabetes mellitus 

yang paling banyak ditakuti  yaitu pembusukan pada luka (ulcer) karena tidak 

mendapatkan aliran darah atau disebut juga dengan luka ulkus. Ulkus yang 

dialami oleh pasien diabetes mellitus tidak hanya berdampak pada perubahan fisik 

tetapi juga berdampak pada kehidupan penderita diabetes mellitus sehari-hari. 

Penderita akan mengalami kesulitan yang salah satunya karena adanya 

keterbatasan aktivitas sehari-hari, rasa nyeri dalam proses penyembuhan yang 

panjang (Ruri & Kristiana, 2017). 

Penderita diabetes mellitus seringkali mengalami kesulitan untuk 

menerima diagnosa diabetes mellitus, terutama ketika ia mengetahui bahwa 

hidupnya harus diatur oleh diet makanan dan obat-obatan yang ditambah harus 

menjalani perawatan di rumah sakit yang cukup lama. Persepsi tentang 

kesembuhan pada pasien diabetes mellitus yaitu diabetes  melitus adalah penyakit 

yang akan diidap seumur hidup, penyakit ini hanya bisa dilihat kadar gula darah 

secara rutin dan pola hidupnya. Penderita diabetes mellitus harus selalu rutin 

minum obat, tidak diperboleh makan seenaknya, penderita harus diet untuk 

mempertahankan keseimbangan kadar gula dalam darahnya dan olahraga yang 

teratur (Rochmawati & Hamid, 2013). 

      Pengalaman penderita diabetes mellitus di kehidupan sehari-hari selalu terlibat 

dalam realitas, seperti halnya manusia lain yang sehat penderita diabetes mellitus 

juga mengalami sendiri dan menghayati realitas yang terjadi dalam hidupnya itu 

secara langsung. Pemikiran manusia, seperti diketahui, banyak sekali di warnai 
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oleh berbagai teori, cara berfikir, kebiasaan dan suasana hidup yang selama ini 

diserap dari lingkungan dan pengalaman-pengalaman hidupnya, seperti halnya 

para penderita diabetes mellitus dimana para penderita mengalami sendiri 

pengalaman memiliki penyakit yang harus diidapnya seumur hidup dan yang 

menjadikan hidup ini menjadi berharga (Bastaman, 1996). 

      Menurut Agustin, Nurachmah dan Kariasa (2013) dalam hidup manusia 

aspek-aspek yang dapat mengungkap pengalaman hidup penderita diabetes 

mellitus meliputi, peristiwa, perubahan dalam kehidupan, respon atau perasaan, 

mekanisme koping, dukungan sosial, dan makna hidup. Selain aspek-aspek diatas, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman hidup seseorang antara lain faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sikap, kepribadian, konsep diri, 

motivasi, dan persepsi. Faktor eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga 

dan dukungan sosial.  

       Pengalaman hidup yang dialami oleh penderita diabetes mellitus tentunya 

menyebabkan dampak dampak lain selain dampak secara fisik, dampak tersebut 

yaitu  dampak secara psikologis yang dirasakan oleh penderita diabetes mellitus. 

Efek psikologis dan sosial pada penderita bahkan ketika penyakit ini dikelola 

dengan baik berkisar dari ringan ke yang lebih rumit. Gagasan hidup dengan 

penyakit seumur hidup ini bisa sangat mengejutkan. Hal ini dapat menyebabkan 

khawatir dan cemas. Ketika orang khawatir, mereka mendapatkan begitu banyak 

tekanan yang menyebabkan tertekan dan depresi, ini juga dapat mempengaruhi 

harga diri. Dibandingkan dengan penderita penyakit lainnya, penderita diabetes 

mellitus berisiko lebih banyak dan jauh lebih besar terhadap gangguan depresi. 

Diabetes mellitus dan depresi mempunyai hubungan sebab akibat. Pertama, 

depresi akan lebih parah dua kali lipat jika diderita oleh individu dengan diabetes 

mellitus, dibandingkan dengan penderita lain (Tristiana, 2016). 

Pengalaman hidup penderita diabetes mellitus luka ulkus ini bisa menjadikan 

sebuah pembelajaran untuk selalu hidup sehat. Harapan para penderita diabetes 

mellitus ini yaitu penderita diabetes mellitus ingin sehat seperti dahulu dan tidak 

memiliki keterbatasan dalam hal berkegiatan maupun pola makan, namun 

kenyataannya berkata lain dimana penyakit ini harus diidapnya seumur hidup 
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yang akhirnya membuat penderita harus tetap mengelola pola makan dan pola 

hidupnya seumur hidup. Berdasarkan pemaparan diatas tujuan dari penelitiaan ini 

yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman hidup pada penderita 

diabetes mellitus luka ulkus. 

2. METODE 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

naratif. Teknik pemilihan informan yaitu menggunakan purpose sampling dengan 

kriteria penderita diabetes mellitus luka ulkus yang berusia ± 40 - ± 60 tahun. 

Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta. Total informan berjumlah 2 informan 

yang menderita penyakit diabetes mellitus dan memiliki luka ulkus pada kaki. 

Adapun karakteristik informan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Karakteristik Informan 

No. Nama Usia 

Pendidikan 

terakhir Pekerjaan 
Lama 

menderita 

Operasi 

luka 

ulkus 

Keluarga  

1. I ±54 

tahun 

S1 Pegawai 

negeri sipil 

(perawat) 

± 4 tahun ± 3,5 

tahun 

yang 

lalu 

Tinggal 

bersama 

istri dan 

5 anak 

2.  ST  ±60 

tahun 

SMA Sopir bak 

terbuka 

± 4 tahun ± 3 

tahun 

yang 

lalu 

Tinggal 

bersama 

istri 

 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

wawancara semi terstruktur dengan panduan (guide) yang telah disusun 

sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan kepada 

penderita diabetes mellitus luka ulkus guna mendapatkan informasi mengenai 

pengalaman hidup pada penderita diabetes mellitus. Analisis data menggunakan  

analisis isi atau content analysis dibantu dengan analisis tematik yaitu teknik yang 

dilakukan dengan melakukan koding terhadap hasil wawancara yang telah dibuat 

verbatim. Validitas penelitian menggunakan member check sehingga disaat 

informasi yang didapat peneliti di rasa kurang maka peneliti dapat kembali 

menggali informasi kepada informan.   
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Penyakit diabetes mellitus yang diderita oleh informan memiliki sejarah yang 

berbeda. Pada informan I, penyakit diabetes mellitus yang diidapnya didapat dari 

keturunan dari sang ibu. Sedangkan pada informan ST dan S penyakit diabetes 

mellitus ini diidapnya berawal dari pola makan dan pola hidup informan ST dan S 

yang sembarangan dimana informan saat belum menderita diabetes mellitus 

banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mngandung gula tinggi. 

Makanan yang dimakan pun kurang memiliki gizi yang seimbang yang membuat 

informan ST dan S akhirnya mengidap penyakit diabetes mellitus ini. Perubahan 

fisik yang terjadi pada informan saat pertama kali mengetahui jika diriya 

menderita diabetes mellitus yaitu turunnya berat badan informan secara drastis 

dan saat cek gula darah, gula darah informan tergolong tinggi. 

      Selain perubahan dalam hal perubahan fisik, perubahan psikologis juga 

dirasakan oleh informan I dan S, dimana informan I dan S merasa jika sedang ada 

permasalahan dengan pekerjaan ataupun dengan keluarga membuat informan 

merasa kepikiran terus menerus atau membuat stres informan. Kepikiran dan stres 

tersebut yang membuat gula darah informan melonjak tinggi. Respon fisik yang 

diterima saat informan merasakan gula darah tinggi (hyperglicemia) informan 

akan sering ke kamar mandi untuk buang air besar. Respon psikologis juga 

dirasakan oleh informan I dimana informan I merasa jika dirinya merasa minder 

saat berkumpul dengan teman-temannya dikarenakan informan tidak bisa makan 

sembarangan lagi dan membuat informan malu karena harus pilih-pilih makanan. 

      Saat pertama kali informan tahu bahwa informan terdiagnosa diabetes 

mellitus, informan I tidak merasa kaget karena informan sudah curiga dari awal, 

ditambah karena ada faktor keturunan. Pada informan ST, informan 

mengungkapkan jika informan merasa sedih setelah mengetahui bahwa informan 

menderita diabetes mellitus. Berbeda lagi dengan informan S yang merasa kaget 

saat mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes mellitus. Namun informan I 

dan S juga merasa sedih karena informan harus mengubah pola hidup informan 

dan rutin minum obat seumur hidup. Dukungan keluarga sangat penting bagi 
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informan. Dukungan yang diberikan oleh keluarga informan I, ST dan S yaitu 

dengan mengingatkan waktunya olahraga, istirahat dan sama-sama menjaga pola 

makan. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan data temuan peneliti, peneliti menemukan bahwa sejarah awal 

munculnya penyakit diabetes mellitus pada penderita yaitu adanya faktor 

keturunan dan pola makan yang sembarangan di masa muda. Sejarah munculnya 

penyakit diabetes mellitus dari faktor keturunan dirasakan oleh informan I, faktor 

keturunan ini diwarisi dari ibu informan I yang sebelumnya juga menderita 

penyakit diabtes mellitus. Kemudian untuk sejarah munculnya diabetes mellitus 

dari faktor pola makan sembarangan dirasakan oleh informan ST dan S, hal ini 

dikarenakan semasa hidup informan, informan dulu sering makan sembarangan 

dan tidak mempedulikan asupan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh 

informan. Informan sering meminum minuman yang mengandung gula tinggi dan 

makan makanan yang minim gizi seimbang. Hal tersebut sesuai dengan Saraswati 

(2012) yang mengatakan bahwa diabetes tipe II (diabetess mellitus yang tidak 

bergantung insulin) merupakan tipe diabetes mellitus yang lebih umum, penderita 

diabetes tipe II mencapai 90 – 95 % dari keseluruhan populasi penderita diabetes 

mellitus. Etilogi tipe II merupakan multifaktor yang belum sepenuhnya terungkap 

dengan jelas, faktor genetik dan pengaruh lingkungan cukup besar dalam 

menyebabkan terjadinya diabetes tipe II antara lain obesitas, diet tinggi lemak dan 

rendah serat, serta kurang gerak badan. Sejarah-sejarah ini menunjukkan bahwa 

penyakit diabetes mellitus dapat muncul bukan hanya dari pola makan yang 

sembarangan namun juga dari keturunan yang memiliki penyakit diabetes juga 

dapat menurunkan ke keluarga sedarah seperti misalnya dari ibu ke anak. 

      Menurut Agustin, Nurachmah dan Kariasa (2013) aspek-aspek pengalaman 

hidup yang kedua yaitu adanya perubahan dalam kehidupan. Perubahan-

perubahan yang dirasakan setelah mengalami suatu peristiwa atau kejadian. 

Perubahan ini juga dirasakan oleh informan setelah informan mengetahui bahwa 

dirinya menderita diabetes mellitus. Perubahan-perubahan yang terjadi yang 

paling mencolok yaitu adanya perubahan pada fisik penderita diabetes mellitus. 
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Perubahan yang paling sering terjadi yaitu turunnya berat badan penderita. 

Biasanya pada penderita diabetes mellitus dia wal berat badan akan turun drastis. 

Hal ini terjadi pada pasien I, ST dan S dimana pada awal mengetahui jika 

menderita diabetes mellitus berat badan informan turun drastis. 

      Dampak fisik yang banyak terjadi pada penderita diabetes mellitus  yaitu 

ulkus diabetic yang terjadi di kaki pendrita diabetes mellitus yang terkena luka. 

Dampak fisik ini dimiliki oleh informan I. Hal tersebut sesuai dengan Hariani dan 

Kusuma (2012) yang menyatakan Ulkus diabetes adalah suatu luka terbuka pada 

lapisan kulit sampai ke dalam dermis, yang biasanya terjadi di telapak kaki.  

      Pada penderita diabetes mellitus, banyak diantaranya yang mengakui bahwa 

banyak pikiran membuat gula darah penderita cepat naik. Banyak pikiran tersebut 

berasal dari banyak hal seperti pekerjaan keluaraga dan sebagainya. Seringnya 

penderita mengalami kepikiran yang berarut-larut membuat kondisi fisik maupun 

psikologis penderita menjadi tidak stabil. Hal tersebut terjadi pada informan I, ST 

dan S dimana saat informan merasa banyak pikiran hal tersebut membuat gula 

darah informan naik. Hal tersebut sesuai dengan Tristiana, (2016) yang 

menyatakan bahwa dibandingkan dengan penderita penyakit lainnya, penderita 

DM berisiko lebih banyak dan jauh lebih besar terhadap gangguan depresi. DM 

dan depresi mempunyai hubungan sebab akibat. Pertama, depresi akan lebih parah 

dua kali lipat jika diderita oleh individu dengan DM, dibandingkan dengan 

penderita lain. 

4. PENUTUP 

Memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup adalah hal yang 

tidak diinginkan oleh semua orang, seperti halnya para penderita diabetes 

mellitus. para penderita diabetes mellitus ini dituntut untuk selalu menjaga pola 

makan maupun pola hidupnya. Hidupnya akan berubah setelah mengetahui 

dirinya telah menderita diabetes mellitus. banyak aturan yang harus dilakukan 

untuk mengurangi dampak penyakit diabetes mellitus agar tidak semakin 

memburuk.  

       Terdapat 2 faktor penyebab penyakit diabetes mellitus yaitu faktor keturunan 

yang diturunkan langsung oleh keluarga ataupun orang tua yang menderita 
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diabetes mellitus dan pola makan yang sembarangan. Penyakit ini menyebabkan 

perubahan fisik yang tampak pada penderita diabetes mellitus yaitu turunnya berat 

badan secara drastis dan hyperglycemia  yang menyebabkan penderita sering 

buang air kecil, selain perubahan fisik, perubahan lain yang terjadi yaitu 

perubahan pola makan dan pola hidup pada penderita diabetes mellitus. pola 

makan ini harus diatur sesuai aturan dokter dan tidak boleh sembarangan. 

        Dampak psikologis yang dirasakan oleh penderita yaitu banyaknya pikiran 

yang menyebabkan naiknya gula darah dengan cepat. Stres pekerjaan juga 

penyebab lain dari naiknya gula darah penderita diabetes mellitus. Dukungan 

sosial yang diberikan oleh keluarga dapat berupa saling mengingatkan untuk 

menjaga pola makan dan olahraga. 
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