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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT 

KEPATUHAN MELAKUKAN LATIHAN JASMANI PADA PENDERITA 

DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS BAKI SUKOHARJO 

  

ABSTRAK 

Latar Belakang: Dukungan keluarga merupakan hal yang dibutuhkan bagi semua 

penderita termasuk anggota keluarga yang mengalami diabetes melitus.  Adanya 

dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan kepatuhan penderita untuk 

melakukan aktivitas jasmani agar diperoleh kadar gula darah yang stabil.  

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

deskriptif korelasi dan pendekatan cross sectional pada 44 responden dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrument 

penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi Square.  

 Hasil penelitian: Didapatkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 

dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kegiatan jasmani 

dengan nilai p value sebesar 0,014.  

Kata Kunci: Diabetes Melitus (DM), Tingkat Kepatuhan, Latihan Jasmani, 

Dukungan Keluarga. 

ABSTRACT 

Background: Family support is really needed by all of patient, include diabetes 

melutus patient. The family support can increase compliance of diabetes mellitus 

patiet to physical activity to get glucose blood still stable. 

Method: The study was quantitative method with cross sectional design. The 

subject was 44 respondents with purposive sampling technique. The data analysis 

used Chi Square test. 

Conclusion: Come on influencesignificant family support with the level of 

adherence in doing physical exercise in diabetics with p value 0.014 is <0.05, and 

it can be concluded there is a relationship support family with the level of 

obedience in doing physical exercise in diabetics in Baki Sukoharjo Health 

Center. 

Keywords: Diabetes Mellitus (DM) , Compliance Level , Exercise Physical, 

Support Family. 

1. PENDAHULUAN  

Estimasi terakhir Internasional Diabetes Federation (IDF), pada tahun 

2013 terdapat 382 juta orang yang hidup dengan DM di dunia dan diperkirakan 

dari 382 juta orang tersebut, 175 juta di antaranya belum terdiagnosis, sehingga 

terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa 

adanya pencegahan (Kemenkes RI, 2014). Berdasarkan data terbaru tahun 2015 

yang ditunjukkan oleh Perkumpulan Endokronologi (PERKENI) menyatakan 

bahwa jumlah penderita DM di Indonesia telah mencapai 9,1 juta orang dan 
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menempati peringkat ke 4 teratas di antara negara-negara dengan jumlah penderita 

diabetes terbanyak di dunia seperti India, China, Amerika Serikat, bahkan World 

Health Organization (WHO) memperkirakan pada tahun 2030 jumlah penderita 

diabetes akan meningkat menjadi sekitar 21,3 juta orang (PERKENI, 2015).  

Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2003 menyatakan penduduk 

indonesia yang berusia diatas 20 tahun sebanyak 133 juta jiwa menderita DM. 

Dengan mengacu pada pola pertumbuhan penduduk, maka perkiraan pada tahun 

2030 akan ada 194 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun (Soelistijo, 2015). 

Sementara itu hasil survei BPS tahun 2003 menyatakan bahwa prevalensi DM 

mencapai 14,7% di perkotaan dan 7,2% di daerah pedesaan. Pada tahun 2001 

survei terakhir di Depok (Jawa Barat) menunjukkan kenaikan yang sangat nyata 

dari 2,3% menjadi 12,8% (Mohamad, 2016).  

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar penatalaksanaan DM 

disamping edukasi, terapi gizi medis dan intervensi farmakologis. Manfaat latihan 

jasmani bagi penderita diabetes antara lain meningkatkan penurunan kadar 

glukosa darah, mencegah kegemukan, ikut berperan dalam mengatasi 

kemungkinan terjadinya komplikasi aterogenik, gangguan lemak darah, 

menormalkan tekanan darah, serta meningkatkan kemampuan kerja. Pada saat 

seseorang melakukan olah raga terjadi peningkatan kebutuhan bahan bakar tubuh 

oleh otot yang aktif. Disamping itu terjadi pula reaksi tubuh yang kompleks 

meliputi fungsi sirkulasi, metabolisme, dan susunan saraf otonom. Pada saat olah 

raga, sumber energi utama adalah glukosa dan lemak. Setelah olah raga 10 menit, 

peningkatan kebutuhan glukosa mencapai 15 kali dari kebutuhan biasa, setelah 60 

menit, akan meningkat sampai 35 kali (Suhartono, 2004). 

Dukungan keluarga sangat penting untuk memotivasi penderita dalam 

menjalankan pengobatan serta pengontrolan kadar gula darah. Kurangnya 

dukungan keluarga berdampak pada rendahnya aktifitas penderita DM, distress 

emosional yang lebih besar, ketidak patuhan dalam kebiasaan diet dan 

menurunnya frekuensi untuk pemeriksaan kaki (Waspadji, 2007).  

Studi pendahuluan yang di lakukan oleh penulis pada tanggal 13 Juni 

2017 di wilayah kerja puskesmas Baki kabupaten Sukoharjo, dari 7 responden, 3 
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orang mengatakan sudah lelah dengan penyakit yang di derita karena sudah 

bertahun-tahun tidak sembuh dan harus bolak-balik rawat inap di rumah sakit, hal 

ini di sebabkan karena penderita tidak patuh dalam kontrol gula darah rutin dan 

malas berolahraga, 2 orang mengatakan keluarganya tidak perduli dalam makanan 

yang di konsumsi sehari-hari, dalam artian mereka mengkonsumsi makanan 

seadanya sesuai yang di masak oleh keluarganya, dan 2 di antaranya kurang 

pengetahuan tentang diet makanan apa saja yang harus di konsumsi. 

Tujuan penelitian mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan 

tingkat kepatuhan melakukan latihan jasmani pada penderita diabetes melitus di 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif 

korelatif menggunakan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian ini adalah 

seluruh penderita diabetes melitus yang terdaftar di buku rekam medis sebagai 

penderita diabetes melitus di wilayah kerja puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo, 

yang berjumlah sekitar 216 orang pasien. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 44 orang. Instrumen 

penelitian berupa kuesioner (daftar pertanyaan tertutup).  Analisa Data Penelitian 

menggunakan uji Fisher exact. 

3. HASIL DAN PEMBAHSAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis kelamin, umur, pendidikan, 

status pekerjaan, lama menderita 

Karakteristik  Frekuensi  Persentase (%) 

Jenis kelamin   

Laki-laki 11 25.0 

Perempuan 33 75.0 

Umur    

35-46 tahun 10 22.7 
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47-57 tahun 28 63.6 

58-68 tahun 6 13.6 

Pendidikan   

SD 2 4.5 

SMP 7 15.9 

SMA 28 63.6 

PT 7 15.9 

Status pekerjaan   

IRT    

PNS 1 2.3 

Swasta 2 4.5 

Tani 8 18.2 

Tidak bekerja 4 9.1 

Wiraswasta 6 13.6 

Lama menderita diabetes mellitus   

1-2 tahun 18 40.9 

3-4 tahun 20 45.5 

5-6 tahun 6 13.6 

Tabel.1 menunjukkan sebagian besar responden adalah perempuan 

sebesar 75% sedangakan responden laki-laki sebesar 25%. Sebagian besar 

responden berumur antara 47-57 tahun sebesar 63,6%. Responden paling sedikit 

pada umur 58-68 tahun sebesar 13,6%. Pendidikan responden sebagaian besar 

adalah SMA sebesar 63,6%. Pendidikan SD pada responden adalah paling sedikit 

sebesar 4,5%. Sebagian besar responden adlah ibu rumah tangga sebesar 52,3%. 

Responden dengan pekerjaan sebagai PNS paling sedikit sebesar 2,3%. 

Responden yang telah menderita diabetes melitus terbesar antara 3-4 tahun 

sebesar 45,5%. Responden dengan lama menderita DM 5-6 tahun yang paling 

sedikit sebesar 13,6%. 
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3.2 Analisis Univariat dukungan keluarga 

Tabel.2 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Dukungan Keluarga 

 

Dukungan keluarga   Jumlah Persentase (%) 

Baik 21 47.7 

Kurang  23 52.3 

Total 44 100.0 

 

Tabel 2 diketahui 52.3% dukungan keluarga bagi responden masing kurang. 

Sebanyak 47,7 % dukungan keluarga kepada responden sudah baik. 

3.3 Kepatuhan latian jasmani 

Tabel.3 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan kepatuhan 

 

Kepatuhan    Jumlah Persentase (%) 

 Patuh  11 25.0 

Tidak patuh 33                 75.0 

Total 44 100.0 

Tabel.3 diketahui 75% responden tidak patuh melakukan aktivitas jasmani. 

Sebanyak 25,5% responden melakukan aktivitas jasmani. 

3.4 Analisis Bivariat Hubungan dukungan keluarga  dengan dengan  

kepatunan melakukan aktivitas jasmani 

Tabel.4 

Hubungan dukungan keluarga dengan dengan kepatunan melakukan aktivitas 

jasmani 
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Dukungan keluarga  Patuh  Tidak patuh Jumlah 
p* 

n % N % n % 

Baik  9 42.9 12 57.1 21 100 

0.014 Kurang  2 8.7 21 91.3 23 100 

Total  11 25 33 7 44 100 

* uji fisher exact 

 

Tabel.4 diketahui dari 21 responden yang mendapat dukungan keluarga 

dengan baik masih banyak yang tidak patuh dalam melakukan aktivitas jasmani. 

Responden yang kurang mendapat dukungan dari keluarga juga banyak yang tidak 

patuh dalam melakukan aktivitas jasmani. Hasil uji statistic fischer exact  

diperoleh p = 0.014 (p<0,05). Nilai p<0,05 maka hipotesa yang diambil adalah Ho 

ditolak, artinya ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan dalam 

melakukan latihan jasmani pada penderita diabetes melitus di Puskesmas Baki 

Sukoharjo. 

3.5 Jenis kelamin  

 Berdasarkan hasil penelitian karakteristik jenis kelamin responden diketahui 

sebagian besar adalah perempuan. Banyaknya responden perempuan tidak terlepas 

dari jumlah penderita diabetes melitus di puskesmas Baki sebanyak 216 orang 

berdasarkan rekam medis bulan Desember 2017, 163 adalah pasien perempuan.  

 Damayanti (2010) menjelaskan prevalensi perempuan dan laki-laki 

mempunyai peluang yang sama terkena DM, hanya saja, dari faktor risiko, 

perempuan lebih berisiko mengidap DM karena secara fisik wanita memiliki 

peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih besar. Sindroma siklus 

bulanan (premenstrual syndrome), pasca-menopouse yang membuat distribusi 

lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses hormonal tersebut 

sehingga wanita berisiko menderita DM tipe 2. Selain itu pada wanita yang 

sedang hamil terjadi ketidakseimbangan hormonal progesteron tinggi, sehingga 

meningkatkan sisetem kerja tubuh untuk merangsang sel-sel berkembang 

(termasuk pada janin), tubuh akan memberikan sinyal lapar dan pada puncaknya 

menyebabkan sistem metabolisme tubuh tidak bisa menerima langsung asupan 



 

7 
 

kalori dan menggunakannya secara total sehingga terjadi peningkatan kadar gula 

darah saat kehamilan.   

3.6Umur responden 

Sebagian besar umur responden diketahui 47-57 tahun. Peningkatan 

kejadian DM sangat erat kaitannya dengan peningkatan usia karena lebih dari 

50% DM tipe 2 terjadi pada kelompok umur lebih dari 60 tahun (Goldstein, 

2008). Menurut PERKENI (2011) batasan umur yang berisiko terhadap DM di 

Indonesia adalah 45 tahun keatas. Pendapat Pangemanan (2014) tentang umur dan 

kejadian DM seseorang yang berumur diatas 45 tahun memiliki peningkatan 

resiko terhadap terjadinya DM dan intoleransi glukosa yang di sebabkan oleh 

faktor degeneratif yaitu menurunya fungsi tubuh, khususnya kemampuan dari sel 

β dalam memproduksi insulin, untuk memetabolisme glukosa. Hasil penelitian 

Silalahi (2015) menjelaskan 60% Penderita Diabetes Melitus di Puskesmas 

Medan Tuntungan yang mengikuti Senam Kaki Terhadap Sensitivitas Kaki adalah 

perempuan.  

3.7 Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMA. Bagi 

penduduk desa Baki dan sekitarnya, pendidikan SMA sudah dianggap tinggi, hal 

ini tidak terlepas dari sosial ekonomi penduduk Baki sebagai petani penggarap 

yang bekerja bukan atas hasil pertanian milik sendiri, tetapi hanya mengerjakan 

dari pemilik tanah/persawahan, sedangkan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi, tidak semua penduduk Baki mampu untuk membiayai sampai ke 

perguran tinggi. Perry and Potter (2005) menyatakan tingkat pendidikan dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang tentang kesehatan. Semakin banyak 

informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang 

kesehatan, sehingga orang dapat bersikap sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya.  

Penelitian Senuk (2013) menjelaskan 43,5% pasien diabetes melitus 

berpendidikan SMA dalam penelitian tentang pengetahuan dan dukungan 

keluarga dalam diet diabetes melitus di Poliklinik RSUD Kota Tidore Kepulauan 

Provinsi Maluku Utara. 
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3.8 Status pekerjaan 

Berdasarkan status pekerjaan diketahui banyak responden sebagai ibu 

rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) , ibu rumah tangga 

dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai 

macam pekerjaan rumah tangga, atau ibu rumah tangga merupakan seorang istri 

(ibu) yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak 

bekerja di kantor). 

Karakteristik warga desa wilayah kerja puskesmas Baki adalah pedesaan. 

Bagi warga atau penduduk pedesaan sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

buruh tani yang dilakukan oleh kepala keluarga (bapak), sedangkan ibu sebagian 

besar sebagai ibu rumah tangga, banyak mendidik dan mengasuh anak di rumah. 

Notoatmodjo (2012) salah satu faktor presdisposisi yang mempengaruhi sosial 

ekonomi. Responden sebagai ibu rumah tangga berpengaruh dalam mengatur 

waktu antara melakukan aktivitas jasmani dengan fungsi ibu sebagai ibu rumah 

tangga dalam menyiapkan  keperluan anggota keluarga setiap harinya, khususnya 

pada pagi hari sebelum suami berkerja dan keperluan anak  responden yang sudah 

sekolah. Penelitian Lestari (2016) menjelaskan 56,3% penderita diabetes melitus 

di desa Sambirejo Plupuh Sragen adalah ibu rumah tangga. 

3.9 Lama menderita diabetes melitus 

Berdasarkan hasil penelitian responden menderita diabetes melitus 3-4 

tahun. Sugondo (2009), DM juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan 

antara kadar karbohidrat, lemak dan juga protein dalam tubuh. 

Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan komplikasi kronik misalnya 

komplikasi yang terjadi pada sistem mikrovaskuler, makrovaskuler dan juga dapat 

menimbulkan neuropati pada penderitanya. Peningkatan jumlah penduduk dunia 

yang terkena penyakit DM semakin mengkhawatirkan. Kerusakan serius pada 

sistem tubuh penderita DM dapat terjadi apabila hiperglikemi berlangsung dalam 

waktu yang lama. Penelitian Wijayanti (2017) menjelaskan rata-rata lama 

menderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Gatak Sukoharjo adalah 4,1 tahun 

dalam penelitian kejadian neuropati sensorik diabetik. 
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3.10 Analisis Univariat 

3.10.1 Dukungan keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian variabel dukungan keluarga diketahui 

sebagian besar masih kurang. Kurangnya dukungan keluarga bagi responden 

dalam kepatuhan melakukan aktivitas jasmani adalah anggota keluarga 

berpendapat aktivitas jasmani dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

sehingga bagi anggota keluarga menganggap aktivitas jasmani yang dilakukan 

oleh responden tidak perlu adanya dukungan penuh dari keluarga. Kegiatan 

membeli sayuran ke pasar atau warung, mengantar ke sekolah bagi angggota 

keluarga sudah dianggap cukup, sehingga keluarga tidak banyak membantu 

seperti memberikan informasi tentang pentingnya melalukan aktivitas jasmani 

secara rutin dan terus menerus dan berpengaruh terhadap kadar glukosa darah 

responden untuk dapat lebih stabil. 

Sarafino (2006) menetapkan adanya 3 dimensi dalam dukungan sosial yaitu: 

dukungan sosial yang melibatkan adanya keakraban dan penerimaan yang 

memberikan keyakinan dan dukungan yang membantu atau pemberian pelayanan 

dan bantuan secara langsung, serta dukungan informasi yang meliputi pemberian 

nasehat, pemecahan masalah yang dihadapi individu dan penilaian terhadap 

perilaku individu. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Senuk (2013) 

yang menjelaskan penderita diabetes melitus di RSUD Kota Tidore Kepulauan 

61% mendapat dukungan keluarga yang baik berhubungan dengan kepatuhan diet 

diabetes. 

3.10.2 Kepatuhan melakukan aktivitas jasmani 

Kepatuhan responden dalam melakukan aktivitas jasmani masih banyak 

yang tidak patuh. Ketidakpatuhan responden dalam melakukan akvitas jasmani ini 

disebabkan karena kondisi responden yang juga sebagai ibu rumah tangga banyak 

tersita untuk melakukan kegiatan di dalam rumah. Mencuci baju anggota 

keluarga, memasak, menyetrika baju, membersihkan rumah dan sebagian 

mengantar anak sekolah menjadikan hilangnya waktu dalam melakukan aktivitas 

fisik seperti mengikuti senam pronalis di puskemas, berolah raga jalan kaki secara 

rutin seperti setidaknya 30 menit tiap dua hari sekali. Meskipun responden juga 



 

10 
 

telah melakukan aktivitas fisik di dalam rumah, namun aktivitas responden 

termasuk dalam aktivitas statis. Berbeda halnya dengan jika responden melakukan 

olah raga pagi, berjalan kaki dengan rute mengelilingi kampung selama 30 menit 

dengan tempo berjalan agak cepat, akan berbeda hasilnya, seperti responden akan 

berkeringat dan merasa lebih bugar. Menurut Niven (2012) kepatuhan berarti 

sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 

profesionel kesehatan. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Firdausi 

(2014) yang menyebutkan 56,9% pasien DM tipe 1 sudah patuh dalam melakukan 

latihan fisik di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo. 

3.10.3 Analisis Bivariat Hubungan dukungan keluarga dengan Kepatuhan 

melakukan aktivitas jasmani 

Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga 

dengan tingkat kepatuhan dalam melakukan latihan jasmani pada penderita 

diabetes melitus di Puskesmas Baki Sukoharjo. Dukungan keluarga yang masih 

kurang menjadikan responden tidak patuh dalam melakukan latihan jasmani. Hasil 

penelitian yang berbeda dilakukan oleh Purwanti (2017) menjelaskan bahwa 

factor dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pasien DM tipe 2 

dalam melakukan perawatan kaki di poliklinik dokter Prolanis Kabupaten 

Ponorogo. 

Kurangnya dukungan keluarga kepada responden ini dapat dilihat dari 

tabel 4.8, dari 23 responden yang mendapat dukungan keluarga kategori rendah, 

hanya 2 yang tetap patuh melakukan aktivitas jamani. Factor yang menyebabkan 

responden patuh adalah factor motivasi pada diri responden. Meskipun anggota 

keluarga jarang sekali bahkan tidak pernah mengingatkan untuk mengikuti jadwal 

prolanis di puskesmas baki, namun motivasi untuk mendapatkan kesehatan yang 

ditandai dengan kadar glukosa darah yang stabil, maka responden berusaha untuk 

melakukan aktivitas jasmani secara mandiri. Kegiatan responden ini lebih banyak 

dilakukan pada pagi hari selepas waktu subuh. Responden yang memang setiap 

harinya melakukan sholat subuh di masjid, memanfaatakan waktu untuk 

melakukan olah raga ringan. Rute yang dilalui melakukan olah raga ringan seperti 

berjalan kaki, tanpa alas kaki adalah mengelilingi jalan kampung yang memutar. 
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Artinya rute dari rumah ke masjid yang dilalui untuk sholat subuh, akan berbeda 

pada saat responden melakukan jalan jaki. Waktu masuknya sholat shubuh adalah 

pukul 04.05 WIB, sedangkan selesai sholat subuh dimasjid sekitar 04.30 WIB. 

Waktu 30 menit dilakukan melakukan olah raga jalan kaki dilakukan 2 hari sekali, 

sehingga dalam satu bulan rata-rata responden melakukan olah raga ringan 15 

kali.  

Di sisi lain, dari 21 responden yang mendapat dukungan keluarga yang 

sudah baik, namun responden ternyata tidak patuh dalam melakukan aktivitas 

jasmani. Anggota keluarga sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada 

responden baik aspek informatif, aspek emosional, instrumental dan penilaian. 

Aspek pemberian informasi seperti mengingatkan kepada responden pada jadwal 

prolanis di puskesmas untuk dilakukan pengecekan kadar gula dalam darah, dan 

mengingatkan untuk berkunjung dan mengikuti senam diabetes di puskesmas 

setiap bulannya, namun informasi dari anggota keluarga ini tidak ditindaklanjuti 

oleh responden yaitu tidak memeriksakan kadar gula dalam darah dan tidak 

mengikuti senam diabetes di puskesmas.  

Responden tidak melakukan pengecekan kadar gula dalam darah dan 

melakukan senam diabetes di puskesmas, karena factor jarak rumah ke 

puskesmas. Bagi penderita diabetes melitus yang bertempat tinggal dekat dengan 

puskesmas mungkin tidak menjadi hambatan untuk datang ke puskesmas, namun 

karena jarak rumah dengan puskesmas yang cukup jauh dan memerlukan alat 

transportasi tersendiri maka responden memilih untuk tidak datang. Rumah 

responden ini yang tinggal di Desa Mancasan berjarak sekitar 4 km ke puskesmas 

Baki, sedangkan puskesmas Baki berada di Desa Kadilangu. Desa terdekat dengan 

puskemas Baki selain Kadilangu adalah desa Kudu, sedangkan desa lain seperti 

Desa Daleman, Jobayan, Bentakan sudah cukup jauh dari puskesmas. 

Dari Aspek emosional, sebenarnya keluarga telah memberikan dukungan 

dengan kasih sayang kepada responden untuk mau melakukan aktivitas jasmani. 

Anggota keluarga jarang, bahkan tidak pernah marah kepada responden dalam 

memberikan pengertian bahwa melakukan olah raga secara rutin dapat membantu 

menurunkan kadar glukosa darah sehingga apabila responden sehat, maka anggota 
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keluarga pun menjadi senang, namun dukungan emosional yang baik ini pun 

masih kurang kuat dalam mempengaruhi responden untuk mau melakukan 

aktivitas jasmani. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa melakukan kegiatan di 

rumah seperti menyapu, dan membersihkan rumah bagi responden sudah cukup, 

sehingga tidak perlu lagi melakukan akvitas jasmani lagi. Everall, (2006) 

menerangkan dukungan emosional yang diterima menjadi sebuah pesan bagi 

individu bahwa individu tersebut disayangi. Kenyamanan dan ketenteraman yang 

ditimbulkan dari dukungan emosional akan membantu individu untuk mengatasi 

berbagai reaksi emosional termasuk membujuk responden untuk aktif melakukan 

aktivitas jasmani. 

Aspek instrumental ini seperti anggota keluarga meluangkan waktu 

mengantar memeriksakan kadar glukosa darah ke puskesmas. Meluangkan waktu 

merupakan bantu nyata bagi anggota keluarga untuk responden untuk mengetahui 

tingkat kadar glukosa darah, apakah mengalami perubahan yang membaik (atau 

menurun) ke tingkat normal (200 ml/dl), namun dukungan instrumental ini pun 

tidak serta merta disetujui responden untuk memeriksakan kadar glukosa 

darahnya. Factor penyebabnya adalah rasa rendahnya motivasi untuk 

mendapatkan kadar gula darah yang stabil. Lama menderita sakit diabetes melitus 

yang menahun dan riwayat kadar glokosa darah yang cenderung selalu tinggi 

(diatas 200 mg/dl) dan responden juga melakukan olah raga seperti yang 

dianjurkan tenaga kesehatan dari puskesmas, namun hasil pemeriksaan tetap 

menunjukkan kadar gula darah diatas normal, oleh sebab itu meskipun anggota 

keluaga meluangkan waktu untuk siap mengantar responden ke puskemas, namun 

tidak dilakukan oleh responden sendiri. 

Aspek penilaian anggota keluarga terhadap responden ini adalah sudah 

baik, dimana anggota keluarga memuji kepada responden jika mau melakukan 

aktivitas jasmani seperti senam diabetes di puskesmas, namun pujian ini tidak 

cukup kuat meningkatkan kepatuhan dalam melakukan aktivitas jasmani secara 

mandiri. Responden melakukan aktivitas jasmani jika ada tetangga yang juga 

melakukan aktivitas seperti jalan pagi, namun jika tidak ada yang mengajak, dan 
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meskipun anggota keluarga telah meminta melakukan olah raga jalan kaki, maka 

tidak dilakukan oleh responden.  

Menurut Tambayong (2002) kepatuhan dapat sangat sulit dan 

membutuhkan dukungan agar menjadi biasa dengan perubahan yang dilakukan 

dengan cara mengatur untuk meluangkan waktu dan kesempatan yang dibutuhkan 

untuk menyesuaikan diri.  

4. PENUTUP 

4.1Simpulan 

4.1.1 Dukungan keluarga dan tingkat kepatuhan dalam melakukan latihan 

jasmani pada penderita diabetes melitus di Puskesmas Baki Sukoharjo 

memiliki jumlah yang hampir sama. Dari jumlah sampel 44 responden 

yang mendapat dukungan keluarga kurang baik sebanyak 23 

responden, dan yang tidak patuh melakukan latihan jasmani sebanyak 

21 resonden. 

4.1.2 Ada hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kepatuhan 

melakukan latihan jasmani pada penderita diabetes melitus di 

Puskesmas Baki Sukoharjo. 

4.2 Saran  

4.2.1 Bagi pasien  

Bagi pasien diabetes melitus diharapkan mau untuk terus melakukan 

aktivitas jasmani secara rutin dan teratur, dengan cara tetap mengikuti 

jadwal senam diabetes di puskesmas, meluangkan waktu di pagi hari untuk 

berolahraga sebelum melakukan kegiatan rutin di rumah sehingga 

diharapkan dengan olahraga tingkat kadar glukosa darah menjadi lebih 

stabil dan ke arah normal. 

4.2.2 Bagi anggota keluarga 

Dibutuhkan dukungan keluarga secara total, agar responden mau 

melakukan aktivitas jasmani secara teratur, dengan cara mendampingi 

responden dalam berolah raga ringan dan dilakukan secara terjadwal. 

4.2.3 Bagi Pelayanan Kesehatan  
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Diharapkan bagi pelayanan kesehatan untuk menambahkan 

informasi tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap kepatuhan 

melakukan aktivitas jasmani. 

4.2.4 Bagi Peneliti  lain 

Penelitian ini masih dapat ditindaklanjuti dengan menambah variabel 

lain yang berhubungan dengan empat pilar pengelolaan kadar gula darah 

pasien diabetes melitus seperti edukasi, diet makanan dan terapi 

farmakologis sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam. 
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