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Abstrak 
 

Prevalensi diabetes mellitus terus meningkat, hal ini berkaitan dengan 
meningkatnya status sosial, yang diikuti perubahan pola hidup yang kurang sehat 
seperti kurangnya aktivitas fisik. Sejak 2008 diabetes mellitus menempati 
peringkat 5 dengan kunjungan terbanyak, sehinnga dibentuklah komunitas 
diabetesi sehat di Puskesmas Ngrambe. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
aktivitas fisik antara lain pendidikan, lama keanggotaan, jarak rumah, sikap, 
dukungan keluarga, sarana dan fasilitas, jenis kelamin, status pekerjaan, kualitas 
interaksi, dan keparahaan penyakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan melakukan senam DM 
pada anggota komunitas diabetesi sehat Puskesmas Ngrambe. Penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode korelasonal. Sampel 
penelitian adalah 68 anggota komunitas diabetesi sehat Puskesmas Ngrambe 
Ngawi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan data menggunakan teknik Chi Square dan Regresi Logistik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian 
ini adalah: Tingkat pendidikan sebagian besar adalah pendidikan dasar, sikap 
dalam kegiatan Senam DM sebagian besar adalah cukup, lama mengikuti senam 
DM sebagian besar adalah baru (< 1 tahun), persepsi jarak domisili sebagian 
besar adalah cukup, dukungan keluarga sebagian besar adalah cukup, keaktifan 
mengikuti senam DM pada anggota kelompok diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe sebagian besar adalah tidak aktif, ada pengaruh tingkat pendidikan, 
sikap, jarak dan dukungan keluarga anggota kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe terhadap keaktifan mengikuti senam DM. 

 
 

Kata kunci: pendidikan, sikap, jarak, lama keanggotaan, dukungan keluarga, 
keaktifan, senam DM 
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HEALTHY COMMUNITY MEMBERS IN PUSKESMAS NGRAMBE NGAWI 
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Abstract 

 
Prevalence of diabetes mellitus continues to increase, it is associated with 

increased social status, which is followed by a change unhealthy lifestyle such as  
lack of physical activity. Diabetes mellitus since 2008 rank 5 with the most traffic, 
so the diabetes community formed healthy in Puskesmas Ngrambe   Factors 
associated with physical activity of patients diabetic among education, types of 
membership range, attitude, family support, infrastructure and facilities, gender, 
employment status, quality of interaction, and severity of illness. The purpose of 
this study is how to know factors that influence liveliness of doing exercise DM for 
community diabetics healty Pukesmas Ngrambe. The research is quantitative 
reace make use of correlational methods. The study sample is 68 healthy 
members of the community diabetics health Puskesmas Ngrambe Ngawi. Data 
collection techniques using questionnaires and documentation. Data processing 
techniques using Chi Square techniques and Logistic Regression. Based on the 
results of research and discussion, the conclusions of this study are: Most 
education levels is primary education, Most attitude in activities exercise is that 
enough, Time following the exercises most new (< 1 years), Most of  distan 
perceptionce domicile is that enaugh, Most of family support is that enough, Most 
of people to influence livelines of doing exercise DM for diabetic healthy is not 
active, There is effect education levels, attitudes, distance perceptions and family 
support of members healthy Pukesmas Ngrambe for follow livilines exercise. 
  
 
Keywords: education, attitudes, distance, length of membership, family support, 

liveliness, exercise DM 
 
 
. 
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PENDAHULUAN 
 Prevalensi diabetes mellitus 
terus meningkat, hal ini berkaitan 
dengan meningkatnya status sosial, 
yang diikuti perubahan pola hidup 
menjadi kurang sehat, seperti 
kurangnya latihan fisik (olah raga) 
dan pola makan tidak sehat, 
sehingga terjadi obesitas dan faktor 
genetik yang menyebabkan 
resistensi insulin berlanjut menjadi 
Diabetes Mellitus (Darmono, 2006). 
Supaya kadar gula darah dapat 
selalu terkendali, diabetesi perlu 
mengupayakan gaya hidup sehat 
yakni dengan mengatur cara makan 
supaya makan tidak berlebihan serta 
meningkatkan aktivitas fisik 
sehingga tubuh tetap sehat dan 
terhindar dari komplikasi yang 
mungkin terjadi (Suyono dan Erawati 
dalam Indriyani, 2007). 
 Dari data laporan 
Simpustronik Puskesmas Ngrambe, 
sejak tahun 2008 hingga tahun 
2012, penyakit diabetes mellitus 
menempati jenis penyakit peringkat 
5 dengan kunjungan terbanyak di 
setiap tahunnya. Dengan mendasar 
hal tersebut melalui koordinator 
programmer kesehatan keluarga 
Puskesmas Ngrambe, dibentuklah 
perkumpulan penderita dengan 
Diabetes Mellitus di lingkungan 
wilayah kerja Puskesmas Ngrambe, 
yang diberi nama “Komunitas 
Diabetesi Sehat (KDS) Puskesmas 
Ngrambe”. Dalam rencana 
kegiatannya diagendakan 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan gula 
darah seawaktu (GDS), penyuluhan 
dan latihan fisik (senam DM seri 5), 
yang di ikuti oleh seluruh anggota 
komunitas diabetesi sehat. 
 Dalam setiap pemeriksaan 
anggota komunitas diabetesi, selalu 
melibatkan tim medis dan paramedis 
sebagai tenaga kesehatan yang 
memeriksa dan mengevaluasi 
perkembangan status kesehatan 

anggota. Meski  demikian, tidak 
menumbuhkan semangat dan 
motivasi yang besar bagi anngota 
untuk aktif berkunjung dan mengikuti 
senam seperti dijadwalkan. Pada 
studi pendahuluan peneliti melalui 
data rekam medis dan catatan 
absensi anggota pada bulan Oktober 
– Desember 2012, serta observasi 
langsung pada tanggal 6 Februari 
2012, hanya sekitar 30% anggota 
yang aktif melakukan senam DM 
secara rutin.  

Mengingat pentingnya 
penderita Diabetes Mellitus dalam 
menjalankan senam DM secara 
rutin, maka perlu diketahui tentang 
tingkat keaktifan penderita, faktor-
faktor yang mempengaruhi 
ketidakaktifan dan strategi untuk 
meningkatkan keaktifan penderita 
dalam melakukan senam DM. 
Sehubungan dengan hal tersebut 
maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakaktifan melakukan senam DM 
pada anggota komunitas diabetesi 
sehat Puskesmas Ngrambe. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Tinjauan Pustaka 
 
Keaktifan 
 Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, aktivitas diartikan sebagai 
keaktifan, kegiatan, kesibukan. Kata 
aktivitas bnerasal dari bahasa 
Inggris, dari kata activity yang berarti 
kegiatan. Sedangkan dalam kamus 
besar bahasa Indonesia 
kontemporer disebut aktivitas 
berasal dari kata kerja yang berarti 
giat, rajin, selalu berusaha, bekerja 
atau belajar dengan sungguh-
sungguh supaya mendapat prestasi 
yang gemilang (Depdiknas, 2002). 
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 Istilah keaktifan mempunyai 
arti sama dengan aktivitas yaitu 
banyak sedikitnya orang yang 
menyatakan diri menjelmakan 
perasaan-perasaan dan pikiran-
pikirannya dalam tindakan yang 
spontan (Suryabrata, 2002). 
 Suryabrata (2002), 
menggolongkan keaktifan menjadi 
dua, yaitu: 
a. Golongan yang aktif yaitu 

golongan yang karena alasan 
yang lemah saja telah berbuat, 
sifat-sifat golongan ini antara lain 
suka bergerak, sibuk, riang-
gembira, dengan kuat 
menentang penghalang, mudah 
mengerti, pandangan luas. 

b. Golongan yang tidak aktif yaitu 
golongan yang walaupun ada 
alasan-alasan yang kuat belum 
juga mau bertindak, sifat-sifat 
golongan ini antara lain lekas 
mengalah, lekas putus asa, 
semua masalah dianggap berat, 
tidak praktis, pandangan sempit. 

 Faktor-faktor internal anggota 
kelompok diabetes sehat dalam 
mengikuti senam diabetes mellitus di 
Puskesmas Ngrambe. 
 Berikut ini adalah beberapa 
faktor yang berpengaruh terhadap 
partisipasi anggota kelompok 
diabetes sehat dalam melakukan 
senam, antara lain: 
a. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang 
berpengaruh dalam memberikan 
respon terhadap sesuatu yang 
datang dari luar. Seseorang yang 
mempunyai tingkat pendidikan 
tinggi akan memberikan respon 
yang lebih rasional dan juga 
dalam motivasi kerjanya akan 
berpotensi daripada mereka yang 
berpendidikan lebih rendah atau 
sedang (Notoatmodjo, 2003). 
Pendidikan/pengetahuan 
merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Selanjutnya 
menurut pengalaman dan hasil 
penelitian Notoatmodjo (2007),, 
bahwa perilaku yang didasari 
pengetahuan atau pendidikan 
akan bersifat langgeng darpada 
yang tidak didasari oleh 
pengetahuan dan pendidikan. 

b. Status pekerjaan 
Faktor bekerja saja nampak 
berpengaruh terhadap 
ketidakaktifan dalam mengikuti 
senam, karena mencari nafkah 
untuk memenuhi kebutuhan yang 
belum cukup dianggap lebih 
penting bagi keluarga, yang 
berdampak pada tidak adanya 
waktu untuk aktif berkunjung ke 
pelayanan kesehatan secara 
rutin. 

c. Sikap (attitude) 
Sikap merupakan reaksi atau 
respon yang masih tertutup dari 
seseorang terhadap stimulus atau 
objek. Gerungan (2004)) 
menyatakan bahwa sikap 
senantiasa diarahkan pada suatu 
hal, atau objek dimana tidakada 
sikap tanpa adanya objek. 

d. Letak geografis (Jarak) 
Notoatmodjo (2003), bahwa 
faktor lingkungan fisik atau letak 
geografis mempengaruhi 
seseorang atau masyarakat 
terhadap kesehatan. Anggota 
yang tidak datang mengikuti 
senam mungkin disebakan 
karena rumah anggota tersebut 
jauh dengan Puskesmas, 
kemudahan transportasi umum 
dalam menjangkau Puskesmas 
juga berpengaruh terhadap 
keaktifan atau ketidakaktifan 
anggota mengikuti senam. 

e. Perubahan model terapi (lama 
keanggotaan dan frekwensi 
senam) 
Program-program pengobatan 
dapat dibuat sesedarhana 
mungkin, dan pasien terlibat aktif  
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dalam pembuatan program 
tersebut. Faktor perubahan model 
terapi didalamnya termasuk pula 
lamanya menjadi aggota 
komunitas dan frekwensi 
pelaksanaan seman DM. 
Niven (2002) mengungkapakan 
bahwa derajat keaktifan 
bervariasi sesuai apakah program 
tersebut kuratif atau preventif, 
jangka panjang atau jangka 
pendek. Keaktifan pasien 
terhadap program terapi yang 
bersifat kuratif dan dalam jangka 
waktu pendek memiliki 
presentase keaktifan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
keaktifan terhadap program terapi 
yang bersifat preventif dan 
memiliki jangka waktu yang lama.  

f. Kualitas interaksi professional 
kesehatan dengan anngota 
kelompok diabetes sehat. 
Kualitas interaksi antara 
professional kesehatan dengan 
pasien merupakan bagian yang 
penting dalam menentukan 
derajat keaktifan. Riset tentang 
faktor-faktor interpersonal yang 
mempengaruhi keaktifan 
terhadap program terapi 
menunjukkan pentingnya 
sensitifitas tenaga kesehatan 
professional terhadap komunikasi 
verbal dan non verbal pasien, dan 
empati terhadap perasaan klien, 
akan menghasilkan suatu 
kepatuhan sehingga akan 
menghasilkan suatu kepuasan. 
Sunaryo (2006) mendefinisikan 
interaksi sosial adalah suatu 
hubungan antara dua atau lebih 
individu manusia dimana 
kelakuan individu yang satu 
mempengaruhi, mengubah atau 
memperbaiki kelakuan individu 
yang lain. Menurut Soekanto 
(2001), ada dua syarat agar 
terjadi interaksi sosial yaitu 
adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak sosial 
merupakan aksi individu atau 
kelompok dalam bentuk isyarat 
yang memiliki makna bagi si 
pelaku dan si penerima 
membalas aksi tersebut dengan 
reaksi. Komunikasi hampir sama 
dengan kontak, tetapi adanya 
kontak belum tentu ada 
komunikasi. Kontak tanpa ada 
komunikasi tidak ada artinya. 

g. Derajat penyakit / keparahan 
penyakit 
Diabetes mellitus ditandai dengan 
penigkatan kadar gula darah atau 
yang sering disebut 
hiperglikemia, pada keadaan 
tertentu tanpa ada kontrol teratur 
dan diit yang tepat serta aktivitas 
yang tidak sesuai dengan 
porsinya sering terjadi 
hipoglikemi, dimana penderita 
bisa mengalami kelemahan fisik 
atau bahkan sampai terjadi syok. 
Oleh sebab itu senam secara 
teratur dan berkelanjutan akan 
dapat mencegah bahaya 
komplikasi yang selalu mengintai 
penderita diabetes mellitus, selain 
juga dapat menambah kebugaran 
jasmani. 

h. Dukungan keluarga 
Notoatmodjo 2003, menyatakan 
bahwa dukungan sosial dari 
masyarakat sekitar (social 
support) akan mempengaruhi 
seseorang atau masyarakat 
dalam berperilaku terhadap 
kesehatan. 

i. Ketersediaan sarana dan fasilitas. 
Suatu sikap belum otomatis 
terwujud dalam suatu tindakan 
(over behavior). Untuk 
terwujudnya sikap agar menjadi 
suatu perbuatan yang nyata 
diperlukan faktor pendukung 
antara lain fasilitas. 
Notoatmodjo (2003), menyatakan 
bahwa perilaku manusia dalam 
bidang kesehatan diantaranya 
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dipengaruhi oleh tersedia atau 
tidaknya fasilitas atau sarana 
kesehatan. Perilaku kesehatan 
juga bertitik tolak diantaranya ada 
atau tidaknya informasi tentang 
kesehatan atau fasilitas 
kesehatan (accesbility of 
information). 

 
Aktivitas fisik 

Bentuk aktivitas fisik yang 
terstuktur dan berkelanjutan serta 
direkomendasikan oleh persatuan 
penderita diabetes mellitus 
Indonesia (Persadia), salah satunya 
adalah senam diabetes mellitus. 

Senam Diabetes Mellitus 
adalah suatu bentuk latihan fisik 
yang terencana dan terstruktur yang 
melibatkan gerakan tubuh berulang-
ulang dan di tujukan untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani 
yang kusus di buat dan dilakukan 
untuk penderita Diabetes Mellitus 
(Karim, 2003). Senam DM seri 5 
adalah Gerakan-gerakan senam 
diabetes yang telah telah dirancang 
oleh para ahli dibidangnya sehingga 
lebih sesuai untuk penderita DM. 
Senam Diabetes Indonesia seri 5 ini 
baik olah gerak, kelenturan 
gerakkan, pemanfaatan kalori tubuh 
cukup memadai, sehingga 
menyenangkan, bersemangat, dan 
memperbaiki kesegaran jasmani 
penderita DM (PERSADIA, 2012). 

Menurut Waspadji (2007), 
klien DM dianjurkan latihan jasmani 
secara teratur selama ±30  menit. 
Sedapat mungkin mencapai zona 
sasaran 75-80% denyut nadi 
maksimal (220-umur), di sesuaikan 
dengan kemampuan dan penyakit 
penyerta. Menurut Ndraha (2009) 
latihan jasmani atau olah raga 
sebaiknya disesuaikan dengan 
program CRIPE (Continuos, 
Rhytmical, Interval, Progresive, dan 
Endurance training) 
a. Continuos. 

Latihan jasmani dilakukan 
secara teratur dan terus-
menerus minimal 3x seminggu 
dengan lama latihan minimal 30 
menit.Latihan harus dimulai 
dengan pemanasan dan diakhiri 
dengan pendinginan. 

b. Rhytmical. 
Latihan dilakukan secara 
berirama dan teratur. 

c. Interval. 
Latihan dilakukan secara 
bergantian ada fase cepat dan 
fase lambat. 

d. Progressive. 
Latihan dilakukan secara 
bertahap dan beban latihan 
ditingkatkan secara perlahan. 

e. Endurance training. 
Latihan ketahanan untuk 
meningkatkan kesegaran jantung 
dan pembuluh darah. 

 Tahap-tahap yang Perlu di 
Perhatikan Setiap Kali Melakukan 
aktivitas senam, menurut Kanca 
(2006), dibagi menjadi: 
a. Pemanasan (Warm-up) 

Kegiatan ini dilakukan sebelum 
memasuki latihan inti dengan 
tujuan untuk mempersiapkan 
berbagai system tubuhsebelum 
memasuki latihan yang 
sebenarnya, seperti menaikkan 
suhu tubu, meningkatkan denyut 
nadi secara bertahap dan tidak 
mendadak. Selain itu pemanasan 
juga berfungsi guna menghindari 
cedera saat berolahraga. Lama 
pemanasan cukup 5 – 10 menit. 

b. Latihan Inti (Conditioning) 
Pada tahap ini denyut nadi 
diusahakan mencapai THR 
(Targer Heart Rate) agar latihan 
benar-benar bermanfaat. Bila 
THR tidak tercapai maka latihan 
kurang brmanfaat, namun jika 
melebihi akan menimbulkan 
resiko yang tidak diinginkan akan 
terjadi misal hipoglikemia, jadi 
klien harus benar-benar mengerti 
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dan mengetahui kondisi tubuh 
masing-masing agar hal tersebut 
tidak terjadi. 

c. Pendinginan (Cooling-down) 
Sebaiknya setelah melakukan 
aktivitas dilakukan pendinginan, 
untuk mencegah terjadinya 
penimbunan asam laktat yang 
akan menyebabkan rasa nyeri 
pada otot sesudah beraktivitas 
atau pusing-pusing karena darah 
masih terkumpul dalam otot yang 
aktif. 

d. Peregangan (Stretching) 
Dilakukan untuk melemaskan dan 
melenturkan otot-otot yang masih 
terasa tegang agar lebih elastis 
dan menghindari kekakuan 
persendian. 

 Senam secara teratur 
bermanfaat bagi penatalaksanaan 
Diabetes Mellitus, tetapi tidak boleh 
dilepaskan dari program 
penatalaksanaan Diabetes Mellitus, 
yaitu: diit, olahraga, obat-obatan, 
penyuluhan, dan  self control. 
Apabila kelima prosedur terapi 
tersebut dijalankan, maka hasil 
optimal regulasi Diabetes Mellitus 
akan tercapai. Adapun manfaat 
senam pada penderita Diabetes 
Mellitus menurut Kariadi (2009), 
adalah: 
a.  Pemakaian energi meningkat, 

bila dilakukan teratur dapat 
menurunkan berat badan. 

b. Bermanfaat mengurangi 
resistensi insulin sehingga 
memperbaiki kerja insulin   untuk 
membantu pengontrolan kadar 
gula darah. 

c. Peredaran darah akan lancar 
dengan olah raga teratur 
sehingga kesehatan akan 
meningkat. 

 
Kerangka Konsep 
     
    V. Bebas       V. Terikat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka Konsep 

 
 

Hipotesis 
 
1. Ada pengaruh tingkat pendidikan 

penderita terhadap 
ketidakaktifan anggota 
komunitas diabetesi sehat  
dalam melaksanankan program 
senam DM di Puskesmas 
Ngrambe. 

2. Ada pengaruh lamanya 
mengikuti senam DM rutin 
terhadap ketidakaktifan anggota 
komunitas diabetesi sehat dalam 
melaksanakan program senam 
DM di Puskesmas Ngrambe. 

3. Ada pengaruh letak geografis 
terhadap ketidakaktifan anggota 
komunitas diabetesi sehat dalam 
melaksanakan program senam 
DM di Puskesmas Ngrambe 

4. Ada pengaruh sikap terhadap 
ketidakaktifan anggota 
komunitas diabetesi sehat dalam 
melaksanakan program senam 
DM di Puskesmas Ngrambe 

5. Ada pengaruh dukungan 
keluarga terhadap ketidakaktifan 
anggota komunitas diabetesi 
sehat dalam melaksanakan 
program senam DM di 
Puskesmas Ngrambe. 

 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan 

Faktor yang 
mempengaruhi 

keaktifan 
1. Pendidikan 
2. Lama menjadi 

anggota 
3. Jarak rumah 
4. Dukungan 

keluarga 
5. Sikap 

Keaktifan mengikuti 
senam diabetes 
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menggunakan metode korelasional. 
Penelitian ini bersifat deskriptif 
dimana peneliti berusaha 
menggambarkan kenyataan yang 
ada tentang suatu keadaan yang 
dijumpai secara objektif. 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan cross Sectional (belah 
lintang) yaitu suatu penelitian untuk 
mempelajari dinamika korelasi 
dengan cara pendekatan, observasi 
atau pengumpulan data sekaligus 
pada suatu saat (point time 
approach) artinya tiap objek 
penelitian hanya diobservasi sekali 
saja dan pengukuran dilakukan 
terhadap status karakter atau 
variabel subyek pada suatu 
pemeriksaan (Notoatmodjo, 2002). 

 
 
 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua penderita diabetes 
mellitus tipe II yang menjadi anggota 
komunitas diabetesi sehat 
Puskesmas Ngrambe, yang sampai 
bulan Februari 2013 sebanyak 96 
orang anggota. 

Sampel penelitian adalah 68 
anggota  komunitas Diabetesi Sehat 
Ngrambe. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner dan 
dokumentasi. 
 
 
Analisis Data  
 
Analisa data pada penelitian ini 
adalah univariat dan bivariat. 
Analisis univariat menggunakan 
tabel atau grafik, sedangkan analisis 
bivariat menggunakan uji Chi 
Square,  dan analisis multivariat 
menggunakan uji Regresi Logistik. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
Tingkat pendidikan 
Tabel 1. Distribusi Tingkat 

Pendidikan Komunitas 
Diabetesi Sehat Puskesmas 
Ngrambe 

No Pendidikan Jumlah % 

1 Dasar 37 54 
2 Menengah  26 38 
3 Tinggi 5 7 

Jumlah 68 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
37 responden (54%) dengan 
pendidikan dasar, 26 responden 
(38%) dengan pendidikan 
menengah, dan 5 responden (7%) 
dengan pendidikan tinggi.  
 
Sikap Keaktifan 
Tabel 2. Distribusi Sikap Keaktifan 

Melakukan Senam 
Komunitas Diabetes Sehat 
Puskesmas Ngrambe 

No Sikap  Jumlah % 

1 Kurang 9 13 
2 Cukup 53 78 
3 Baik 6 9 

Jumlah 68 100 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 
53 responden (78%) memiliki sikap 
cukup, selanjutnya 9 responden 
(13%) bersikap baik, dan 6 
responden (9%) bersikap kurang. 
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Lama Ikut Senam  
Tabel 3.  Distribusi Lama 

Keanggotaan dalam 
Komunitas Diabetesi 
Sehat 

No Lama ikut senam Jumlah % 

1 < 1 tahun 60 88 

2 > 1 tahun 8 12 

Jumlah 68 100 

 
Tabel 3 menunjukkan 60 

responden (88%) adalah peserta 
baru yaitu  menjadi anggota 
komunitas diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe kurang dari 
sama dengan satu tahun dan 8 
responden (12%) peserta lama 
dalam kegiatan senam di 
Puskesmas yaitu menjadi anggota 
lebih dari satu tahun. 
 
Jarak 
Tabel 4. Distribusi Jarak Rumah 

Dengan Puskesmas 
Ngrambe 

No Jarak  Jumlah % 

1 Kurang 14 21 
2 Cukup 43 63 
3 Baik 11 16 

Jumlah 68 100 

 
Tabel 4 menunjukkan 

sebagian besar responden memiliki 
persepsi yang cukup tentang jarak 
rumah mereka dengan Puskesmas 
yaitu sebanyak 43 responden (63%), 
kurang sebanyak 14 responden 
(21%), dan baik sebanyak 11 
responden (16%). 

 
Dukungan Keluarga 
Tabel 5. Distribusi Dukungan 

Keluarga pada 
Komunitas Diabetes 
Sehat Puskesmas 
Ngrambe 

No Dukungan Keluarga Jumlah % 

1 Kurang 21 31 
2 Cukup 23 34 
3 Baik 24 35 

Jumlah 68 100 

 
Tabel 5 menunjukkan 

sebagian besar responden memiliki 

dukungan keluarga dalam kategori 
baik yaitu sebanyak 24 responden 
(35%), cukup sebanyak 23 
responden (34%), dan kurang 
sebanyak 21 responden (31%). 
 
Keaktifan Mengikuti Senam DM 
Tabel 6.  Distribusi Keaktifan 

Melakukan Senam DM 
Komunitas Diabetes 
Sehat Puskesmas 
Ngrambe 

No Keaktifan  Jumlah % 

1 Tidak Aktif 50 74 
2 Aktif 18 26 

Jumlah 68 100 

 

Tabel 6 menunjukkan 
sebagian besar responden tidak aktif 
mengikuti senam DM yaitu sebanyak 
50 responden (74%) dan sisanya 18 
responden (26%) aktif mengikuti 
senam DM. 

 
Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada 
penelitian ini menggunakan Chi 
Square. Pengujian dengan Chi 
Square bertujuan untuk mengetahui 
hubungan variabel bebas yang 
terdiri dari tingkat pendidikan, sikap, 
lama keanggotaan, jarak, dukungan 
keluarga terhadap keaktifan senam 
DM.  

Hasil uji Chi Square 
sebagaimana ditampilkan 
menunjukkan bahwa variabel bebas 
yang terbukti memiliki hubungan 
dengan keaktifan mengikuti senam 
DM adalah variabel tingkat 
pendidikan, sikap, jarak, dan 
dukungan keluarga. Berdasarkan 
hasil analisis Chi Square tersebut, 
maka variabel bebas yang 
dilanjutkan kepada analisis 
multivariat adalah variabel tingkat 
pendidikan, sikap, jarak, dan 
dukungan keluarga. 
 
 
Analisis Multivariat  
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Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi logistic. Berdasarkan 
hasil analisis bivariat terbukti bahwa 
variabel bebas yang memiliki 
hubungan dengan variabel terikat 
adalah tingkat pendidikan, sikap, 
jarak, dan dukungan keluarga. 
Dengan demikian variabel bebas 
yang diikutsertakan dalam pengujian 
regresi  logistik adalah tingkat 
pendidikan, sikap, jarak, dan 
dukungan keluarga. 

Pengujian dengan regresi 
logistic untuk menguji adanya 
hubungan tingkat pendidikan, sikap, 
jarak, dan dukungan keluarga 
dengan keaktifan mengikuti senam 
DM di Puskesmas Ngrambe 
ditampilkan pada tabel 12 sebagai 
berikut .  
Tabel 7.  Hasil Analisis Multivariat 

 

Variabel B Wald pvalue Exp 

Pendidikan 1,346 6,745 0,009 3,840 

Sikap  1.705 3,914 0,048 5,499 

Dukungan 
keluarga 

0,994 5,354 0,021 2,702 

Constant -8,858 14,496 0,000 0,00 

Goodness of Fit = 21,487  p value = 0,000  Cox 
and Snell R Square= 26,4% 

 
Hasil uji regresi logistic 

diperoleh nilai Cox and Snell R 
Square, hubungan tingkat 
pendidikan, sikap, jarak, dan 
dukungan keluarga dengan keaktifan 
mengikuti senam DM di Puskesmas 
Ngrambe sebesar 26,4%. Hal ini 
berarti bahwa perubahan keaktifan 
mengikuti senam DM sebesar 26,4% 
dipengaruhi oleh perubahan tingkat 
pendidikan, sikap, jarak dan 
dukungan keluarga, sedangkan 
sisanya sebesar 73,6% dipengaruhi 
oleh variabel  lain seperti faktor usia, 
tingkat pengetahuan, tingkat sosial 
ekonomi, dan pelayanan petugas. 

Ketepatan model yang 
disajikan (Goodness of Fit) yang 

ditunjukkan nilai 
2 (Chi Square) 

diperoleh nilai sebesar 21,487 
dengan tingkat signifikansi 0,000. 
Perbandingan nilai signifikansi 
dengan tingkat signifikansi yang 
disyaratkan yaitu 0,05; maka dapat 
disimpulkan bahwa model yang 
ditunjukkan adalah fit. Kesimpulan 
tersebut bermakna bahwa hubungan 
tingkat pendidikan, sikap, jarak, dan 
dukungan keluarga dengan keaktifan 
mengikuti senam DM di Puskesmas 
Ngrambe adalah signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis untuk variabel tingkat 
pendidikan diketahui bahwa nilai uji  
Wald adalah 6,745 dengan p value 
0,009 menunjukkan  adanya 
signifikasi sehingga keputusan uji 
adalah H0 ditolak. Berdasarkan 
keputusan uji regresi logistik dapat 
disimpulkan tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 

Variabel sikap diketahui 
bahwa nilai uji  Wald adalah 3,914 
dengan p value 0,048 menunjukkan  
adanya signifikasi sehingga 
keputusan uji adalah H0 ditolak. 
Berdasarkan keputusan uji regresi 
logistik dapat disimpulkan sikap 
mempunyai pengaruh terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 

Variabel dukungan keluarga 
diketahui bahwa nilai uji  Wald 
adalah 5,354 dengan p value 0,021 
menunjukkan  adanya signifikasi 
sehingga keputusan uji adalah H0 
ditolak. Berdasarkan keputusan uji 
regresi logistik dapat disimpulkan 
dukungan keluarga mempunyai 
pengaruh terhadap keaktifan 
mengikuti senam DM. 

 

PEMBAHASAN 
 
Distribusi Tingkat pendidikan 
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Distribusi tingkat pendidikan 
menunjukkan sebagian besar adalah 
memiliki pendidikan dasar yaitu 37 
responden (54%). Tingkat 
pendidikan merupakan salah satu 
unsur karakteristik seseorang, 
tingkat pendidikan formal 
menunjukkan tingkat intelektual atau 
tingkat pengetahuan seseorang. 
Pendidikan pada dasarnya adalah 
suatu proses penembangan sumber 
daya manusia (Notoatmodjo, 2007). 

Banyaknya responden dengan 
pendidikan dasar menunjukkan 
bahwa dengan tingkat pendidikan 
dasar menjadikan responden masih 
belum banyak mengerti akan 
pendidikan kesehatan, termasuk 
bagaimana responden menjadikan 
patuh atau tidak patuh dalam 
menjalankan senam DM yang 
dijalaninya. Ngalim (2006), 
mengemukakan bahwa salah satu 
faktor yang berpengaruh pada 
perilaku kesehatan adalah tingkat 
pendidikan. Hasil pendidikan ikut 
membentuk pola berpikir, pola 
persepsi dan sikap pengambilan 
keputusan seseorang. Pendidikan 
seseorang yang meningkat 
mengajarkan individu mengambil 
keputusan yang terbaik untuk 
dirinya. 

 
Sikap 

Distribusi sikap menunjukkan 
sebagian besar responden bersikap 
cukup yaitu sebanyak 53 responden 
(78%). Sikap responden tentang 
senam DM antara lain dipengaruhi 
oleh pengalaman, kebudayaan, 
sumber informasi dan faktor 
emosional (Azwar, 2007).  

Adanya pengalaman yang 
pernah dialami oleh rekan-rekan 
penderita DM sebelumnya 
merupakan faktor pembentuk sikap 
pasien DM untuk aktif melakukan 
senam DM. Faktor lain adalah 
adanya informasi tentang pentingnya 

senam DM yang diperoleh pasien 
DM selama melakukan kontrol di 
Puskesmas turut membentuk sikap 
positif pasien DM terhadap kegiatan 
senam DM di Puskesmas Ngrambe. 

Dari hasil wawancara dengan 
responden yang tidak aktif mengikuti 
senam didapatkan 3 dari 5 
responden kurang mengetahui 
manfaat senam senam DM bagi 
mereka. Hal ini dapat mempengaruhi 
sikap keaktifan penderita dalam 
mengikuti program senam DM yang 
dilaksanakan rutin 2x sebulan di 
Puskesmas Ngrambe.  
 
Lama Ikut Senam  

Distribusi lama keikutsertaan 
responden pada kegiatan senam 
menunjukkan sebagian besar adalah 
peserta baru yaitu sebanyak 60  
responden (88%). Lama 
keiikutsertaan pasien DM dalam 
kegiatan senam DM diasumsikan 
bahwa mereka telah merasakan 
kemanfaatan senam DM bagi 
perbaikan kondisi tubuhnya. Namun 
disisi lain, kegiatan yang terlalu lama 
memungkinkan timbulnya perasaan 
bosan dan jemu, sehingga 
menurunkan motivasi pasien DM 
untuk melakukan senam DM. 

Niven (2002) mengemukakan 
bahwa kepatuhan pasien dalam 
mengikuti program pengobatan 
jangka panjang yang bukan dalam 
kondisi akut akan bertambah buruk 
seiring dengan lamanya waktu, hal 
ini dapat disebabkan karena 
kebosanan dan tujuan pengobatan 
yang tidak bersifat mengobati 
melainkan pencegahan.  
 
Jarak 

Distribusi persepsi responden 
tentang jauh dekat jarak yang 
ditempuh ke Puskesmas Ngrambe 
menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki persepsi yang 
cukup tentang jarak rumah mereka 
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dengan Puskesmas yaitu sebanyak 
43 responden (63%). 
Jarak domisili pasien DM dengan 
lokasi Puskesmas Ngrambe 
berhubungan terhadap kemudahan 
dalam mengakses fasilitas 
Puskesmas. Jarak tidak hanya 
berhubungan dengan seberapa jauh 
jarak antara domisili dengan fasilitas  
pelayanan kesehatan, namun juga 
ditentukan oleh fasilitas-fasilitas 
yang mendukungnya, misalnya 
sarana jalan yang memadai, sarana 
transportasi yang baik dan 
sebagainya. Penelitian Liestiani 
(2006) mengungkapkan bahwa 
Jarak lokasi Puskesmas menjadi 
faktor yang paling mendukung 
tingkat aksesibilitas lokasi 
Puskesmas dibandingkan dengan 
indikator penilai aksesibilitas lainnya. 
Hal ini dengan dasar bahwa 
pengunjung Puskesmas sebagian 
besar mendatangi Puskesmas 
karena alasan dekat dengan tempat 
tinggal. 
 
Dukungan Keluarga 

Distribusi dukungan keluarga 
adalah peran serta keluarga dalam 
mendukung responden untuk 
mengikuti senam DM di Puskesmas 
Ngrambe menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki dukungan 
keluarga dalam kategori baik yaitu 
sebanyak 24 responden (35%), 
cukup sebanyak 23 responden 
(34%), dan kurang sebanyak 21 
responden (31%). 

Beberapa faktor yang 
berhubungan dengan tingkat 
dukungan keluarga terhadap 
penderita DM antara lain adalah 
faktor hubungan kekeluargaan 
penderita dengan keluarga. 
Hubungan penderita DM dengan 
keluarga sebagian besar responden 
adalah sebagai keluarga inti. Hal 
tersebut sebagimana dikemukakan 
oleh Friedman (2003) yang 

mengemukakan bahwa salah satu 
fungsi keluarga adalah 
melaksanakan praktek asuhan 
kesehatan, yaitu untuk mencegah 
terjadinya gangguan kesehatan atau 
merawat anggota keluarga yang 
mengalami gangguan kesehatan. 
Kemampuan keluarga dalam 
memberikan asuhan kesehatan 
mempengaruhi status kesehatan 
keluarga. Kesanggupan keluarga 
melaksanakan pemeliharaan 
kesehatan dapat dilihat dari tugas 
kesehatan keluarga yang 
dilaksanakan. Keluarga yang dapat 
melaksanakan tugas kesehatan 
berarti sanggup menyelesaikan 
masalah kesehatan. 

Dari hasil wawancara kelima 
responden yang tidak aktif 
didapatkan kelimanya mengatakan 
tidak ada dukungan dari keluarga 
mereka untuk mengikuti senam DM 
di Puskesmas Ngrambe, hal ini 
sependapat dengan Setiadi (2008) 
yang mengemukakan bahwa 
keluarga merupakan unit pelayanan 
kesehatan karena masalah 
kesehatan keluarga saling berkaitan 
dan mempengaruhi sesame anggota 
keluarga. Peran keluarga sangat 
penting dalam keperawatan pasien 
DM, dimana pasien DM yang telah 
mengalami masa-masa sulit karena 
penyakit DM yang dideritanya 
sangat memerlukan perhatian dan 
peran keluarga untuk menghadapi 
masa-masa tersebut. 
 
Analisis Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Keaktifan 
Melakukan Senam Diabetes 
Mellitus pada Anggota Komunitas 
Diabetesi Sehat Puskesmas 
Ngrambe Ngawi  

Hasil analisis pengaruh 
tingkat pendidikan dengan keaktifan 
melakukan senam DM diperoleh nilai 
uji  Wald adalah 6,745 dengan p 
value 0,009 menunjukkan  adanya 
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signifikasi sehingga keputusan uji 
adalah H0 ditolak. Berdasarkan 
keputusan uji regresi logistik dapat 
disimpulkan tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 

Pendidikan seseorang 
berhubungan dengan 
kemampuannya menelaah informasi 
kesehatan menjadi pengetahuan 
kesehatan. Pengetahuan kesehatan 
yang dimiliki tersebut menjadi 
pendorong perilaku kesehatan orang 
tersebut.  Hubungan tingkat 
pendidikan dengan keaktifan 
kegiatan kesehatan sesuai dengan 
penelitian Veronika (2010) tentang 
faktor-faktor yang berhubungan 
dengan keaktifan lansia mengikuti 
senam lansia. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan lansia berhubungan 
positif dengan keaktifan lansia 
mengikuti senam lansia, dimana 
semakin tinggi tingkat pendidikan 
lansia maka semakin aktif dalam 
mengikuti kegiatan senam lansia. 

Penelitian Naeema, dkk 
(2002) tentang Knowledge, attitude 
and practice of patients visiting a 
diabetes care unit. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa tingkat 
pendidikan pasien membantu pasien 
dalam memahami pentingnya 
mendatangi unit perawatan diabetes, 
sehingga semakin tinggi tingkat 
pendidikan pasien, maka sikapnya 
terhadap pentingnya perawatan 
diabetes semakin baik.  

Hasil analisis pengaruh sikap 
dengan keaktifan melakukan senam 
DM diperoleh nilai uji  Wald adalah 
3,914 dengan p value 0,048 
menunjukkan  adanya signifikasi 
sehingga keputusan uji adalah H0 
ditolak. Berdasarkan keputusan uji 
regresi logistik dapat disimpulkan 
sikap mempunyai pengaruh 
terhadap keaktifan mengikuti senam 
DM. 

Sikap merupakan reaksi atau 
respon yang masih tertutup dari 
seseorang terhadap stimulus atau 
objek. Notoatmodjo (2003) 
menyatakan bahwa sikap 
merupakan kesiapan/kesediaan 
untuk bertindak dan bukan 
merupakan pelaksanaan motif 
tertentu. Sikap belum merupakan 
suatu tindakan atau aktivitas, akan 
tetapi merupakan predisposisi suatu 
perilaku. Sikap pasien DM terhadap 
kegiatan senam DM dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain 
ketersediaan sarana dan prasarana 
serta pelayanan perawat, 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Notoatmodjo (2003), menyatakan 
bahwa perilaku manusia dalam 
bidang kesehatan diantaranya 
dipengaruhi oleh tersedia atau 
tidaknya fasilitas atau sarana 
kesehatan. Perilaku kesehatan juga 
bertitik tolak diantaranya ada atau 
tidaknya informasi tentang 
kesehatan atau fasilitas kesehatan 
(accesbility of information). 

Penelitian Ronald (20040 
tentang Physical Activity in the 
Management  of Diabetes: 
Population-based Perspective and 
Strategies. Penelitian ini 
menganalisis manajemen aktivitas 
gerak pada pasien diabetes serta 
faktor-faktor yang mendukungnya. 
Penelitian menunjukkan faktor yang 
berhubungan dengan pasien 
diabetes melakukan aktivitas gerak 
adalah sikap, hubungan antar 
sesame pasien dan petugas, serta 
dukungan keluarga.  

Hasil analisis pengaruh 
dukungan keluarga dengan keaktifan 
melakukan senam DM diperoleh nilai 
uji  Wald adalah 5,354 dengan p 
value 0,021 menunjukkan  adanya 
signifikasi sehingga keputusan uji 
adalah H0 ditolak. Berdasarkan 
keputusan uji regresi logistik dapat 
disimpulkan dukungan keluarga 
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mempunyai pengaruh terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 

Ketika seseorang mengalami 
suatu gangguan kesehatan, maka 
dukungan keluarga  menjadi sangat 
berharga dan akan menambah 
ketenteraman hidupnya. Dukungan 
keluarga  bagi pasien DM sangat 
diperlukan selama pasien DM sendiri 
masih mampu memahami makna 
dukungan keluarga  tersebut 
sebagai penyokong/penopang 
kehidupannya.  

Dukungan keluarga  yang 
baik terhadap pasien DM mampu 
mendorong pasien DM untuk 
menyesuaian diri terhadap proses 
penyembuhan penyakitnya dengan 
baik. Salah satu bentuk proses 
penyembuhan pasien DM adalah 
adanya keterlibatan pasien DM pada 
kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan senam. 

Penelitian ini menunjukkan 
adanya hubungan dukungan 
keluarga dengan keaktifan  
mengikuti senam di Puskesmas 
Ngrambe ternyata mendukung hasil 
penelitian sebelumnya. Nana (2008) 
meneliti hubungan dukungan 
keluarga dengan keaktifan penderita 
diabetes mellitus dalam mengikuti 
senam di Klub Senam Diabetus 
Mellitus RS Dr. Oen Surakarta. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
Ada hubungan antara dukungan 
keluarga dengan keaktifan penderita 
Diabetes Mellitus dalam mengikuti 
senam di klub Diabetes Mellitus 
Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru, 
yaitu semakin baik dukungan 
keluarga, maka tingkat keaktifan 
pasien DM semakin tinggi. 

Penelitian lain dilakukan oleh 
Paul (2011) tentang Family support 
for the elderly in Delta State of 
Nigeria. Penelitian ini meneliti 
hubungan dukungan keluarga 
terhadap lansia di negara bagian 
Delta Nigeria. Penelitian 

menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat dukungan 
keluarga terhadap lansia, dimana 
dukungan tersebut berasal dari 
anak, cucu dan anggota keluarga 
lainnya. Sedangkan bentuk 
dukungan keluarga terhadap lansia 
meliputi dukungan finansial dan 
tanggung jawab keluarga terhadap 
lansia.  
 

SIMPULAN 
Simpulan 
 
1. Tingkat pendidikan anggota 

kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe sebagian 
besar adalah pendidikan dasar. 

2. Sikap kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe dalam 
kegiatan Senam DM sebagian 
besar adalah cukup. 

3. Lama mengikuti senam DM 
anggota kelompok diabetes 
sehat Puskesmas Ngrambe 
sebagian besar adalah baru. 

4. Persepsi jarak domisili dengan 
Puskesmas pada anggota 
kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe sebagian 
besar adalah cukup. 

5. Dukungan keluarga pada 
anggota kelompok diabetes 
sehat Puskesmas Ngrambe 
sebagian besar adalah cukup. 

6. Keaktifan mengikuti senam DM 
pada anggota kelompok 
diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe sebagian besar 
adalah tidak aktif. 

7. Ada pengaruh tingkat 
pendidikan anggota kelompok 
diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe terhadap keaktifan 
mengikuti senam DM. 

8. Ada pengaruh tingkat sikap 
terhadap senam DM anggota 
kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 
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9. Tidak ada pengaruh lama 
menjadi anggota kelompok 
diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe terhadap keaktifan 
mengikuti senam DM. 

10. Tidak ada pengaruh persepsi 
jarak domisili dengan 
Puskesmas pada anggota 
kelompok diabetes sehat 
Puskesmas Ngrambe terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 

11. Ada pengaruh dukungan 
keluarga anggota kelompok 
diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe terhadap keaktifan 
mengikuti senam DM. 

 
Saran  
 
1. Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan 
referensi dalam 
mengembangkan kurikulum 
pendidikan keperawatan 
mengenai faktor- faktor yang 
mempengaruhi sikap 
ketidakatifan melakukan senam 
DM pada anggota komunitas 
diabetes sehat Puskesmas 
Ngrambe, sehingga dapat 
menambah pengetahuan dan 
pemahaman bagi mahasiswa 
ilmu keperawatan. 

2. Pukesmas Ngrambe 
Puskesmas Ngrambe perlu 
memberikan inovasi baru pada 
komunitas diabetesi sehat, agar 
tidak terjadi penurunan jumlah 
kunjingan seperti penyuluhan 
yang melibatkan keluarga 
(dukungan keluarga), arisan 
rutin, kunjungan pada sesama 
anggota yang sedang sakit, 
pengadaan kaos seragam KDS 
ataupun inovasi yang lain yang 
bersifat membangun. 

3. Bagi anggota dan keluarga 
Bagi anggota diharapkan 
semakin lama mengikuti senam 

akan semakin mengetahui  dan 
memahami  tentang penyakit DM 
sehingga semakin mampu 
menunjukkan sikap keaktifan 
dalam menjalankan program 
senam. Bagi keluarga 
diharapkan dapat memberikan 
motivasi dan dukungan secara 
penuh terhadap sikap keaktifan 
mengikuti senam. 

4. Bagi peneliti lain  
Bagi peneliti lain perlu dilakukan 
penelitian lebih mendalam 
menggunakan observasi dan 
wawancara mendalam selain 
kuisioner dengan menggunakan 
variabel lain sehingga lebih 
mendapatkan data yang lengkap. 
. 
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