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ABSTRAK 

 

PERAN KELUARGA PADA LANSIA YANG MENDERITA PENYAKIT 

DEGENERATIF DIABETES MILITUS DI DESA SIDODADI 

KECAMATAN SIMOKERTO SURABAYA 

 

Vitria Pupy Lestari 

Latar Belakang : Kasus Diabetes Mellitus sebanyak 28.858 kasus diderita usia 

45-64 tahun. Angka kejadian Diabetes Militus di kota Surabaya  yang 

penduduknya berjumlah tiga juta adalah umur 60 tahun atau lebih adalah 4,16%  

Peran keluarga dalam perawatan penderita diabetes militus  adalah untuk 

meminimalkan terjadinya komplikasi dan memperbaiki kadar glukosa darah. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran keluarga dalam merawat lansia yang 

menderita penyakit Diabetes Militus di Desa Sidodadi Kecamatan Simokerto 

Surabaya 

Metode : Penelitian Deskriptif, populasi 37, sampel 34 keluarga, Teknik Simple 

Random Sampling, variabel yang di teliti: peran keluarga, lansia dengan penyakit 

Degeneratif Diabetes Militus. Instrumen menggunakan kuisioner, uji univariat 

Hasil : peran keluarga dalam merawat lansia Penderita Diabetes Militus adalah 

baik yaitu (55,9 %)  baik yakni usia > 35 tahun (50 %), pendidikan perguruan 

tinggi (5,6 % ), pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak (67,6 %).  

 

Kesimpulan : peran keluarga baik dilakukan oleh anggota keluarga usia 20 – 35 

tahun dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir 

perguruan tinggi. 

 

Kata Kunci : Peran keluarga dan Diabetes militus 
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