
 

25 
 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 
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Gambar 1. Peta Konsep 

 

Keterangan : 

  

 = Variabel yang diteliti 

= Variabel yang tidak diteliti 

= Saling mempengaruhi 

= Mempengaruhi  

 

Menurut Richard, (2003), fungsi keluarga dibedakan berdasarkan tatanan 

dalam masyarakat yaitu fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi 

protektif, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, serta fungsi pengendalian 

sosial. Dalam mengatur fungsi keluarga tersebut, dikembangkannya instrument 

penilaian yang disebut APGAR Keluarga (Family APGAR). APGAR Keluarga adalah 

suatu kuesioner skrining singkat yang dirancang untuk merefleksikan kepuasan 

anggota keluarga dengan status fungsional keluarga dan digunakan untuk mencatat 

anggota-anggota rumah tangga (Endra, 2016). 

 Instrumen APGAR keluarga memuat lima fungsi pokok keluarga yaitu 

adaptasi, kemitraan, pertumbuhan, kasih sayang, dan kebersamaan. Fungsi adaptasi 

memperlihatkan fungsi dukungan dan saran, dukungan disini dapat diasumsikan 
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dengan seberapa besar derajat kepuasan anggota keluarga terhadap bantuan yang 

diterima ketika sumber-sumber keluarga dibutuhkan. Selain itu, makna dari saran 

sendiri yaitu setiap anggota keluarga dalam mengatasi masalahnya, dibutuhkan 

masukan-masukan agar terciptanya sebuah solusi. Fungsi kemitraan menggambarkan 

kepuasan anggota keluarga terhadap komunikasi yang berkualitas dan penyelesaian 

masalah. Pertumbuhan menggambarkan kematangan fisik dan emosional serta 

pemenuhan diri sendiri yang dicapai oleh anggota keluarga melalui dukungan dan 

panduan yang mutual. Kasih sayang menggambarkan pengalaman emosional anggota 

keluarga terhadap interaksi emosional yang ada di dalam keluarga. Fungsi keluarga 

yang berkaitan dengan permasalahan berikutnya yaitu kebersamaan. Penderita DM tipe 

2 memerlukan fungsi ini dalam membagi waktu antar anggota keluarga agar 

terciptanya suatu interaksi (Endra, 2016). 

 Apabila fungsi keluarga dijalankan dengan baik, maka akan tercipta suatu 

keberhasilan dalam pentalaksanaan DM tipe 2 berupa kadar glukosa darah yang 

terkontrol. Hal ini sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Gren dan Kreuter, (1999), 

bahwa salah satu faktor penguat (reinforcing factors) yang menentukan perilaku 

kesehatan seseorang adalah dukungan keluarga (Mirza, 2017). 

3.2 Hipotesis 

Ada pengaruh fungsi keluarga berdasarkan apgar family terhadap kadar 

glukosa darah pasien diabetes melitus tipe 2 d di instalasi rawat jalan Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Kota Malang. 


