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BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1.Kerangka Konsep
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Kejadian penderita Diabetes Melitus khususnya yang Tipe-2 mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015, negara

Indonesia menempati peringkat ketujuh di seluruh dunia.

Penderita diabetes melitus tipe 2 rentan mengalami depresi, dikarenakan

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi yaitu : faktor psikobiologi, perilaku, lingkungan dan layanan

kesehatan. Pada faktor lingkungan dibagi menjadi 5 macam yaitu : lingkungan

fisik, sosial, budaya, kimia, biologi.

Pada faktor lingkungan sosial, depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : proses

adaptasi, mekanisme koping, dan fungsi keluarga.

Agar tidak jatuh pada kondisi depresi, dibutuhkan dukungan atau

dorongan yang kuat bagi pasien diabetes melitus tipe 2. Keluarga dapat menjadi

pendukung bagi penderita diabetes melitus tipe 2. Keluarga adalah dua atau lebih

individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi didalam

satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya tertentu. (Ali, 2010)

Keluarga sebagai pendukung merupakan salah satu fungsi keluarga. Untuk

menilai apakah fungsi keluarga berjalan dengan baik atau tidak, dapat

menggunakan skrining fungsi keluarga. Beberapa macam skrining fungsi keluarga

yaitu : APGAR FAMILY, Asah Asih Asuh, SCREAM FAMILY.

Pada skrining fungsi keluarga, peneliti ingin melihat bagaimana fungsi

keluarga dalam berinteraksi dengan keluarga lainnya. Maka peneliti menggunakan
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kuisioner SCREAM FAMILY. Pada SCREAM FAMILY terdiri dari 6 aspek yaitu :

sosial, budaya, agama, pendidikan, ekonomi dan pengobatan. Apabila skrining

dari fungsi keluarga mendapatkan hasil yang baik, maka diharapkan fungsi

keluarga dapat mengurangi kejadian depresi pada pasien diabetes melitus tipe 2.

3.2.Hipotesis

Terdapat hubungan fungsi keluarga terhadap kejadian depresi pada pasien

diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Junrejo, Kota Batu.


