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 Akan melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman Pasien Diabetes 

Melitus Dalam Menghadapi Luka Diabetik Di Kelurahan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo”. 

 Saya mohon kesediaan dari bapak/ibu/saudara/i untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini sebagai partisipan atau narasumber dengan menandatangani lembar 

persetujuan dan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Jawaban yang 

bapak/ibu/saudara/i berikan saya jamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

 Atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu/ saudara/i menjadi partisipan dan 

meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya merupakan penghargaan 

bagi saya dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 
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penelitian yang berjudul “Pengalaman Pasien Diabetes Melitus Dalam 

Menghadapi Luka Diabetik Di Kelurahan Kalikajar Kabupaten Wonosobo” 

yang diajukan oleh saudari Asri Pradhani Kusuma Laily, NIM : 20120320058 

mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Saya memahami bahwa data yang diambil dan hasilnya merupakan rahasia 

dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu 

keperawatan, dan tidak merugikan bagi saya. Apabila dalam penelitian ini 

terdapat hal – hal yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati maka 

saya akan menarik kembali persetujuan tersebut. 
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Partisipan 

 

(..................................................) 



 

        Kode Partisipan 

Checklist Observasi dan Pengkajian Kaki Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA UMUM      Terdiagnosa DM sejak : 

Tanggal lahir  : ____/___________/_________ DM Tipe    : □ 1 □ 2 

Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMU / PT  Terapi     : □ insulin □ oral □ diet 

Pekerjaan   : _________________________  

TB/BB   : _________________________ 

Ras / Suku   : _________________________ 

Penghasilan  : _________________________ 

RIWAYAT (Beri tanda ( √ ) jika partisipan pernah mengalami hal – hal dibawah ini) :  

Ulkus kaki  ______  Paresthesia/kesemutan  ______ 

Infeksi   ______  Numbness/kebal   ______ 

Amputasi   ______  Rasa terbakar    ______ 

Penyakit ginjal ______  Nyeri tajam    ______ 

Stroke    ______  Nyeri malam hari   ______ 

Merokok   ______  Kelemahan otot   ______ 

Alkohol   ______ 

 

PEMERIKSAAN KAKI     

PEMERIKSAAN Kanan Kiri  PEMERIKSAAN Kanan Kiri 

Sensasi     Struktur    

Menurun     Hammer toes   

Tidak ada    Claw toes   

Nyeri hebat    Bunion    

       

Neuropati otonom    amputasi    

Kulit mengkilat       

Hilangnya rambut    Kulit    

    Kering    

Vaskular     Berkeringat    

Pucat/sianosis       

Teraba dingin    Kasar    

Capillary refill >3-4 detik    Pecah-pecah   

Denyut dorsal pedis    Kalus   

Denyut posterior tibial    Lepuh   

       

□ lain - lain    Luka/ulkus   

    □ Lain-lain   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERIKSAAN Kanan Kiri 

Kuku   

Penebalan    

Perubahan warna   

Deformitas   

Ingrown   

□ Lain-lain   

   

Mobilisasi   

Penurunan ROM: 

- Jari kaki 

- Pergelangan kaki 

  

   

 

Kanan       Kiri 

C=calus; P=pecah-pecah; K-kering; L=lepuh; E=edema; U=ulkus 

10-g Semmes Weinstein 5.07 Monofilament Test: (+)=ada sensasi; (-)= tidak ada sensasi; (↓)=sensasi 

menurun 

 

 

Catatan : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tanda tangan pemeriksa : _______________________ Tanggal pemeriksaan: ___/_____________/ 2016 

 



 

PEDOMAN PERTANYAAN 

 

1. Pengalaman terdiagnosis Diabetes Melitus 

a. Bagaimana awalnya anda terkena penyakit ini ? 

b. Apakah ada saudara yang terkena penyakit DM juga ? 

c. Kapan terdiagnosis penyakit ini? 

2. Pengalaman tentang perawatan luka diabetik 

a. Kapan anda terkena luka di kaki? 

b. Apa penyebab luka di kaki anda? 

c. Apa yang anda lakukan ketika kaki anda terluka? 

d. Bagaimana cara anda membersihkan luka? 

e. Apa ada obat untuk luka yang digunakan ? 

f. Jenis balutan yang digunakan apa? 

3. Pengelolaan infeksi 

a. Apa tanda gejala infeksi ? 

b. Apa yang sudah anda lakukan untuk menangani infeksi pada kaki 

anda? 

c. Obat antibiotik diberikan secara IV atau diminum? Obat apa yang anda 

minum? 

4. Upaya pencegahan terulangnya luka diabetik 

a. Upaya apa saja yang sudah di lakukan untuk mencegah terulangnya 

luka diabetik? 



 

b. Apakah anda tau bagaimana alas kaki yang baik gunakan oleh 

penderita DM?  

c. Apakah selalu di terapkan setiap hari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

ANALISA DATA 

No Coding Kategori Sub Tema Tema 

1.  “tidak mba. Tidak pernah karena bidannya 

itu merawat sampai lukanya kering dan 

bagus. Soalnya dari keluarga tidak tahu, 

takutnya malah kenapa – kenapa 

lagi.....”(Keluarga , perempuan 71 tahun) 

Tingkat Pengetahuan   

2.  “........ begitu saya terkena paku itu, kalau 

kata orang  - orang jaman dulu kan di pukul 

– pukul sampai keluar darah....iya mba saya 

cabut sendiri. Lalu saya pukul – pukul itu 

tadi sambil di bersihin juga...awalnya pakai 

spirtus mba. Baru setelah itu saya rendam 

dengan air biasa. Di cuci sama 

dibersihkan...” (Partisipan, laki – laki 

65tahun) 

 Perawatan awal luka Pengalaman Perawatan 

Luka Diabetik 

3.  “lukanya besar mba, tapi karena tidak 

ketahuan, dalam waktu 1 minggu sudah 

infeksi. Jadi tidak di rawat waktu terkena 

paku itu mba.....” (Partisipan, laki – laki 

54tahun) 

 Perawatan awal luka Pengalaman Perawatan 

Luka Diabetik 

4.  “.........sampai sana (RSUD) di rawat, 

dibersihkan dikasih obat kemudian ditutup 

lagi.... sampai hari kamis pagi baru dilihat 

dokter spesialis bedahnya sudah seperti 

barang busuk dan mengeluarkan bau anyir. 

Lukanya dibuka dan mengatakan harus 

 Perawatan luka lanjutan Pengalaman Perawatan 

Luka Diabetik 



 

diambil (amputasi)...” (Keluarga, perempuan 

42tahun) 

5.  “...tapi sorenya sekitar jam 4 kok semakin 

bengkak, kemudian saya bawa ke bidan. 

Disana diberi obat.3 hari tidak ada 

perubahan lalu saya bawa ke dokter, setelah 

3 hari juga tidak ada perubahan. Akhirnya 

ya itu masuk rumah sakit di operasi.....” 

(Partisipan, laki – laki 65tahun) 

 Perawatan luka lanjutan Pengalaman Perawatan 

Luka Diabetik 

6.  “...intinya pembersihan luka dengan NaCl 

sampai bersih. Kemudian dikeringkan, kalau 

perlu dilakukan nekrotomi ya dilakukan 

nekrotomi, terus dicuci lagi, dikeringkan 

baru dikasih salep” (Petugas kesehatan, 

perempuan 38tahun) 

cleansing Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 

7.  “iya mba, ada sisa kulit mati. Saya juga 

diberi petunjuk yang hitam – hitam itu 

disuruh digunting malah sampai 

berdarah....saya gunting sendiri mba. Kalau 

tidak ada petugasnya saya gunting sendiri...” 

(Partisipan, laki – laki 65tahun)  

Debridement  Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 

8.  “....setelah diamputasi itu ya mba, 

perawatnya kalau bersihin itu di gosok pakai 

kasa.... di gunting itu bagian yang hitam – 

hitamnya. Sampai bersih pokoknya mba....” 

(Keluarga, perempuan 50tahun) 

Debridement  Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 

9.  “.....awalnya dulu diberi obat tabur 

berwarna putih buat perangsang 

Obat untuk luka Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 



 

pertumbuhan daging.....yang penting 

fungsinya untuk membersihkan, lalu masih 

pakai betadin itu sama obat taburnya.... 

mungkin fungsinya sama, yang kemarin 

tabur kalau ini salep. Sampai sekarang 

kadang kalau simbah habis mandi, 

dibersihkan pakai infus itu lalu saya beri 

salep.” (Keluarga, perempuan 42tahun)  

10.  “pertama dibersihkan dengan NaCl. Lalu 

diusap betadin. Dibersihkan dengan NaCl 

lagi, dikeringkan, diberi obat nebacetin 

bubuk kemudian ditutup lukanya....” 

(Keluarga, perempuan 23tahun) 

Obat untuk luka Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 

11.  “....terus ada salep yang khusus untuk luka 

yang saya kirim dari luar kota......” (Petugas 

kesehatan, perempuan 38tahun) 

Obat untuk luka Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 

12.  “kalau perbannya 3 hari sekali mba. Setelah 

operasi itu setiap 3 hari sekali perbannya 

selalu diganti.... setiap 3 hari itu selalu saya 

buka di bersihkan sendiri dirawat sendiri 

saya balut sendiri.... waktu pertama dibuka 

itu, kasa satu gulung itu buat menyumpal 

lukanya. Terus lama – lama semakin kecil. 

Terakhir ya kecil segini mba. Setelah 

dibersihkan itu, kasanya diberi betadin, terus 

dimasukkan dan di tutup plester yang putih 

itu. Kadang dibalut, kadang juga cuman di 

tutup pakai plester itu aja.” (Partisipan, laki 

Dressing  Perawatan luka lanjutan Pengalaman perawatan 

luka 



 

– laki 65tahun) 

13.  “iya mba. Dokternya kan bilang kalau mau 

di suntik antibiotik.... yang diminum juga 

ada.” (Partisipan, laki – laki 65tahun) 

 Konsumsi antibiotik Pengalaman perawatan 

luka 

14.  “ayah saya mengkonsumsi obat antibiotik 

mba. Itu diminum, Cuma saya lupa nama 

obatnya.” (Keluarga, perempuan 23tahun) 

 Konsumsi antibiotik Pengalaman perawatan 

luka 

15.  “saya mencegah simbah untuk memgang 

peralatan yang tajam. Sebisa mungkin saya 

usahakan tidak ada luka. Mau luka benda 

tajam atau garukan... tadinya kan ada 

gunting kecil di dekat simbah. Simbah kan 

suka gunting – gunting sendiri tapi sekarang 

saya sembunyikan semua.” (Keluarga, 

perempuan 42tahun) 

Manajemen 

lingkungan 

 Pencegahan luka 

kembali 

16.  “...kata perawatnya kalau ngedrop gitu 

diberi satu atau dua sendok gula langsung 

tidak apa – apa. Kalau tidak air putih 

setengah gelas gulanya dua sendok. Buat 

jaga – jaga saja itu ada permen juga mba... 

Tidak ada makanan yang harus dihindari. 

Kata dokter kemarin simbah mau makan apa 

ya tidak apa – apa. Cuma ya takarannya 

juga tidak berlebih. Paling makan juga 

sedikit...”(Keluarga, perempuan 42tahun)  

Kontrol makanan  Pencegahan luka 

kembali 

17.  ”...ini obat yang kemarin dari rumah sakit. 

Ada obat racikan juga. obat ini untuk nafsu 

makan, suplemen, dan yang ini untuk gula. 

Kontrol kesehatan 

rutin 

 Pencegahan luka 

kembali 



 

Kemarin saya ke rumah sakit. Kalau di 

rumah sakit itu kan dari pagi daftar, cek 

laborat hasilnya juga dibawa langsung. 

Kemudian diberi obat...” (Keluarga, 

perempuan 42tahun) 

18.  “puskesmas ini ada program prolanis yang 

dilaksanakan satu bulan sekali setiap tanggal 

20. Kegiatan untuk pasien DM ada 

pemeriksaan gula darah puasa... Setelah itu 

ada kegiatan senam bersama.... Selesai 

senam, istirahat sebentar kemudian ada 

penyuluhan kesehatan terkait dengan 

masalah penyakit kronis.... Selanjutnya 

setelah penyuluhan selesai, dilanjutkan 

pengambilan darah 2 jam setelah makan. 

Tadikan setelah diambil darah untuk 

pemeriksaan gula darah puasa, mereka 

sarapan. Lalu 2 jam setelah itu dilakukan 

pengambilan sample darah lagi. Dilanjutkan 

pemeriksaan dokter dan pemberian resep.” 

(Petugas kesehatan, perempuan 38tahun) 

Kontrol kesehatan 

rutin 

 Pencegahan luka 

kembali 

19.  “...tetapi waktu terkena paku dan infeksi itu, 

gula darah saya sampai 550 waktu di rumah 

sakit. Kemudian diobati dan di suntik insulin 

juga...dulu awalnya 6 mba. Lalu 5, 4 dan 

insulinnya habis itu berhenti mba. Kalau 

sekarang yang rutin itu ya metformin.” 

(Partisipan, laki – laki 65tahun) 

Kontrol gula darah 

dengan obat 

 Pencegahan luka 

kembali 



 

20.  “obat cina mba. Itu biar dagingnya tumbuh. 

Dulu habis banyak untuk beli obat itu 

mba...khasiatnya untuk menumbuhkan 

dagingnya itu sama menormalkan gula 

darahnya.” (Keluarga, perempuan 50tahun) 

Kontrol gula darah 

dengan obat 

 Pencegahan luka 

kembali 

 

21.  “pakai sandal mba. Saya kadang jalan 

sampai depan rumah situ, selalu pakai 

sandal... pakai sandal selop. Saya tidak bisa 

jepit ini jempol saya sudah hilang satu. 

Kalau pakai sandal jepit ya paling di seret 

mba. Takut saya kalau nanti luka lagi.” 

(Partisipan, perempuan 73tahun) 

Pemakaian alas kaki  Pencegahan luka 

kembali 

22.  “...alas kakinya yang nyaman kalau di pakai. 

Jangan terlalu kekecilan atau kebesaran 

karena bisa menyebabkan kaki lecet.” 

(Keluarga, perempuan 23tahun) 

Pemakaian alas kaki  Pencegahan luka 

kembali 

23.  “biasanya saya memotong kuku simbah 

setelah simbah selesai mandi. Jadi masih 

agak lunak kukunya mba. Saya juga tidak 

berani terlalu mepet memotongnya. Takut 

luka lagi kaki simbah...” (Keluarga, 

perempuan 42 tahun) 

Perawatan kuku  Pencegahan luka 

kembali 

 

 

 


