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HUBUNGAN KEAKTIFAN SENAM DENGAN KADAR GULA DARAH 

PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS (DM) TIPE 2 PESERTA 

PROLANIS DI PUSKESMAS KARTASURA 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan dengan kadar gula 

darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas 

Kartasura. Sampel dalam penelitian sebanyak 29 responden menggunakan teknik 

total sampling karena anggota populasi tidak lebih dari seratus responden. Metode 

analisis data digunakan berupa analisis univariat dan analisis bivariat dengan 

standard error of estimate yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Hasil 

menunjukkan antara lain: 1) Karakteristik demografi responden dalam penelitian 

ini adalah sebaian besar berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SD dan 

berumur 60 tahun. 2) Tingkat keaktifan senam pada penderita DM tipe2 peserta 

prolanis di Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah keaktifan senam yang 

tidak aktif. 3) Tingkat kadar gula darah pada penderita DM tipe2 peserta prolanis 

di Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah kadar gula darah normal. 4) Tidak 

terdapat hubungan antara keaktifan senam dengan kadar gula darah pada penderita 
DM tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura. 

 

Kata Kunci : senam, kadar gula darah, diabetes mellitus, prolanis, puskesmas  

 

Abstract 

This study aims to determine the association of activity with blood sugar levels in 

patients with type 2 diabetes mellitus prolanis at the Kartasura Health Center. The 

sample in the study were 29 respondents using the total sampling technique 

because the population members were no more than one hundred respondents. 

The data analysis method was used in the form of univariate analysis and bivariate 

analysis with the standard error of estimate used at 5% or 0.05. The results shows: 

1) Demographic characteristics of the respondents in this study were a large 

number of female sex, elementary school education and aged 60 years. 2) The 

level of gymnastic activity in patients with DM type 2 prolanis at the Kartasura 

Health Center is mostly the activity of inactive gymnastics. 3) The level of blood 

sugar levels in patients with diabetes mellitus DM type 2 prolanis at the Kartasura 

Health Center are mostly normal blood sugar levels. 4) There is no relationship 

between the activity of gymnastics with blood sugar levels in patients with DM 
type 2 prolanis participants at the Kartasura Health Center. 

 

Keywords: gymnastics, blood sugar levels, diabetes mellitus, prolanis, 

puskesmas. 

 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit dimana kondisi kadar 

gula/glukosa di dalam aliran darah melebihi batas normal karena tubuh tidak dapat 
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melepas atau mengguna insulin dengan secara adekua (Mahdiana,2010). Menurut 

Rahman (2011), DM dapat didefinisikan sebagai sekelompok penyakit metabolik 

yang ditandai dengan hiperglikamia sebagai akibat dari defek sekresi insulin, aksi 

insulin (atau keduanya dalam jangka panjang), disfungsi dan kegagalan berbagai 

organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah. DM terdiri dari 

dua jenis, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2, keduanya termasuk dalam kategori 

penyakit yang tidak menular. Penyakit DM tipe 2 merupakan salah satu penyabab 

utama kamatian atau sekitar 2.1 % dari seluruh kematian. Jumlah penderita DM 

tipe 2 semakin tinggi pada kelompok umur dewasa terutama yang berumur >30 

tahun dan pada seluruh status ekonomi (Perkeni, 2010). 

Pencegahan komplikasi kronik tidak hanya dengan pengendalikan kadar 

glukosa darah saja tetapi diperlukan pengendalian DM yang baik. Pengendalian 

diabetes harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengendalikan kadar 

glukosaa darah, Hemeglobin A1c (HbA1c), kadar Lipid (kolesterol low) Density 

Lipoprotein (LDL), High Denity Lipoprotein (HDL), dan trigliserida 

(Semiadji,2003). Oleh karena itu, pengembangan strategi baru ini akan sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan pengendalian DM dan komplikasinya (Bianchi, 

Miccoli, Daniele, Penno & Del Prato, 2009). 

Menurut data dari World Health Organization (WHO), angka penyakit 

(DM) di seluruh dunia sekitar 230 juta orang dan angka ini akan mengalami 

peningkatan hingga 3%  atau sebanyak 7 juta setiap tahunnya. Pada tahun 2025 

yang akan datang kemungkinan penderita DM sebanyak 350 juta orang. DM ini 

sudah menjadi faktor kematian terbesar yang keempat di dunia. Setiap tahun akan 

ada sekitar 3.2 juta kematian yang disebabkan oleh DM (Tandra H,2009).  

Di Indonesia jumlah penderita DM sangat signifikan, dari 8.4 juta 

penderita  pada tahun 2000 menjadi sekitar 21.3 juta pada tahun 2030. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, angka 

penyakit DM di indonesia mengalami peningkatan dari 1.1% pada tahun 2007 

menjadi 2.1% pada tahun 2013 (Perkeni,2011). Pada tahun 2015 di wilayah 
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Provinsi Jawa Tengah juga banyak ditemukan penderita penyakit DM sekitar 

18,33% dari semua jumlah penduduk (Ayu, Bambang, Sofwan, 2017). 

Berdasarkan studi pendahuluan data dari Dinas Kesehatan Sukoharjo  

angka DM di Kabupaten Sukoharjo berjumlah  5.138  kasus (Dinkes Sukoharjo,  

2014). Berdasarkan  data  yang  ada di Puskesmas Kartasura  terdapat 56 orang 

yang mengalami DM selama  bulan Januari–November 2018, sedangkan  data dari 

puskesmas kartasura sekitar 44 orang yang aktif dalam mengikuti kegiatan senam 

prolanis. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan perawat pemegang 

program DM di puskesmas kartasura sudah dilaksanakan seperti olahraga senam 

setiap pagi seminggu sekali dan pemeriksaan gula darah puasa 1 bulan sekali. Di 

Puskesmas Kartasura sendiri belum pernah di lakukan penelitian mengenai 

keaktifan senam dengan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 jadi peneliti 

ingin melakukan penelitian untuk mengetahui “Hubungan keaktifan dengan kadar 

gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas 

Kartasura.” 

 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian untuk menganalisis hubungan antara keaktifan 

dengan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 merupakan penelitian 

kuantitatif dengan jenis deskriptif korelatif. Penelitian korelasional adalah 

penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel dimana variabel yang dikaji 

dapat diukur secara serentak dan tujuannya adalah untuk mengugkapkan 

hubungan korelatif antara variable (Nursalam, 2008).  

Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu dari 

keseluruhan populasi yang ada sebanyak 29 orang peserta Prolanis Puskesmas 

Kartasura yang menderita DM tipe 2 dan bersedia menjadi responden. Instrumen 

penelitian berupa absensi kehadiran dan tes kadar gula darah sewaktu selama 

masa penelitian yaitu antara November 2018 – Maret 2019. Analisis data 

menggunakan analisis univariat dan bivarat dengan korelasi Spearman Ranks 

untuk menguji hipotesis penelitian. 



4 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kartasura dengan jumlah sampel 29 pasien. 

Sebelum dilakukan analisis data penelitian, terlebih dahulu ditampilkan distribusi 

karakteristik responden sebagai  berikut. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (N=29) 

No. Karakteristik Frekuensi Presentase (%) 

 

1. Umur 

 60-70 tahun 29 100 

              Total                                                29                                100                                                  

2. Jenis kelamin  

 a. Laki-laki 11 37,9 

 b. Perempuan 18 62,1 

              Total                                                29                              100.0             

3. Pendidikan 

 a. Tidak sekolah 3 10,3 

 b. SD 18 62,1 

 c. SMA 8 27,6 

              Total                                                29                              100.0                          

Distribusi frekuensi karakteristik responden sebagaimana ditampilkan 

pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 60-70 

tahun yaitu sebanyak 29 responden. Distribusi jenis kelamin menunjukkan 

sebagian besar adalah perempuan sebanyak 18 responden (62,1%). Distribusi 

tingkat pendidikan sebagian besar adalah SD sebanyak 18 responden (62,1%). 

3.2 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel 

penelitian yaitu tingkat keaktifan dengan tingkat kadar gula darah pada penderita 

DM Tipe 2. Selengkapnya hasil analisis univariat penelitian adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1 Distribusi frekuansi tingkat keaktifan senam 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka distribusi frekuensi tingkat 

keaktifan senam responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Keaktifan Senam 

No. Keaktifan Senam Frekuensi Presentase(%) 

1. Aktif 14 48,3 

2 Tidak aktif 15 51,7 

 Total 29 100,0 

 

Distribusi frekuensi tingkat keaktifan senam responden 

menunjukkan bahwa jumlah yang aktif dan tidak aktif hampir sama yakni 

yang aktif 14 responden (48,3) dan tidak aktif 15 responden (51,7). 

3.2.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Kadar Gula Darah 

Berdasarkan  hasil pengumpulan data, maka distribusi frekuensi tingkat 

kadar gula darah responden adalah sebagai berikut : 

Table 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Kadar Gula Darah Sebelum Senam 

No. Tingkat Kadar Gula Darah Frekuensi Presentase(%) 

1. Kadar gula darah tinggi (diabetes) 13 44,8 

2 Kadar gula darah normal 16 55,2 

 Total 29 100,0 

 

3.3 Normalitas Data 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data 

dalam variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal. Data yang baik dan 

layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Data berdistribusi normal artinya data mempunyai sebaran merata sehingga benar-

benar mewakili populasi. Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian. Suatu data akan dinyatakan normal apabila 

memiliki nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 0,05. Data yang diuji 

kenormalannya adalah data keaktifan senam dengan kadar gula darah di bulan 

September yaitu sebelum senam dan keaktifan senam dengan kadar gula darah di 

bulan fabruari yaitu setelah senam.  

Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang akan diteliti 

dengan data berdistribusi normal berdasarkan mean dan standar deviasi. Jika data 

berdistribusi normal maka analisis statistik dapat memakai pendekatan parametrik, 

http://tu.laporanpenelitian.com/2014/10/20.html
http://tu.laporanpenelitian.com/2014/10/7.html
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sedangkan jika data tidak berdistribusi normal maka analisis menggunakan 

pendekatan non-parametrik. 

Pengambilan Keputusan 

a. Jika Sig di atas 0,05 maka berdistribusi normal 

b. Jika Sig di bawah 0,05 maka tidak berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas data variabel pengetahuan ditampilkan pada tabel  4 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

No. Data p-value Kesimpulan 

1. 

2. 

Kadar gula darah september 

Kadar gula darah fabruarri 

0.001 

0,023 

Tidak Normal 

Tidak Normal 

 

Hasil uji normalitas data nampak bahwa dari kedua data penelitian 

memiliki nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semua data penelitian tersebut berdistribusi tidak normal. 

3.3.1 Analisis Bivariat  

Distribusi tingkat kadar gula darah berdasarkan keaktifaan senam. 

Table 5. Distribusi Frekuensi Tingkat Kadar Gula Darah Setelah Senam 

Keaktifan Senam Diabetes Normal Total 

Aktif 9 5 14 

Tidak aktif 7 8 15 

Total                                                16                           13                     29  

 

Table 5 menunjukkan bahwa responden yang aktif mengikuti senam 

sebanyak 14 responden 9 diantaranya diabetes dan 5 responden normal. 

Sedangkan responden yang tidak aktif mengikuti senam 7 orang memiliki 

diabetes dan 8 orang memiliki kadar gula darah normal. 

Peneliti dalam pengujian koefisien korelasi Rank Spearman ini 

menggunakan Program SPSS, yang mana hasil pengolahan datanya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Korelasi Rank Spearman Correlations  

  X Y 

Spearman’s rho X Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

1.000 

. 

29 

-0.177 

0.358 

29 

Y Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

-0.177 

0.358 

29 

1.000 

. 

29 

 

Jadi berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel di atas 

menunjukkan bahwa: rs = -0,177 yang bearti tidak ada hubungan antara 

keaktifan senam dengan kadar gula darah. 

Sebagaimana terlihat dari perhitungan di atas, maka diperoleh nilai 

rs sebesar -0,177. Kemudian angka korelasi sebesar -0,177 tersebut masuk 

dalam kategori hubungan yang sangat rendah, sebagaimana kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel  7. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nomor Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1.000 Sangat Kuat 

3.4 Pembahasan  

3.4.1 Karakteristik Responden 

Distribusi frekuesi umur responden menunjukkan seluruh responden adalah 

lansia pada usia 60-70 tahun. Masa tua atau elderly merupakan masa-masa 

dimana seseorang akan mengalami kemuduran fungsi organ sejalan dengan 

waktu, dan tahapan ini dimulai pada usia 55 tahun hingga meninggal. 

Sunjaya (2009) menyatakan bahwa usia yang beresiko terkena DM adalah 

khususnya pada usia lebih dari 40 tahun, disebabkan karena pada usia 

tersebut mulai terjadi peningkatan intoleransi glukosa. Adanya proses 

penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel β pancreas dalam 

memproduksi insulin. 
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Distribusi frekuensi jenis kelamin menunjukkan sebagian besar 

adalah perempuan. Menurut Irawan (2010), prevalensi kejadian DM Tipe 2 

pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki.Wanita 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 tipe2. 

Hal tersebut sesuai juga dengan penelitian Apriliyani (2018) yang 

menyatakan bahwa perempuan memiliki resiko lebih besar untuk menderita 

DM tipe 2 dibandingkan dengan laki-laki, berhubungan dengan kehamilan 

dimana kehamilan merupakan faktor resiko untuk terjadinya DM. Djuned 

(2014) menyatakan bahwa perempuan lebih mudah terkena DM karena 

perempuan lebih banyak memiliki LDL atau kolesterol jahat atau 

trigliserida dibandingkan dengan laki-laki. 

Distribusi frekuensi tingkat pendidikan sebagai besar adalah SD. 

Tingkat pendidikan responden menunjukkan sebagian besar adalah rendah. 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam 

menerima informasi dan mengadopsinya serta menyusunnya menjadi suatu 

pengetahuan.  

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam membantu 

seseorang memperoleh informasi (Daud, 2014). Menurut UU Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pendidikan dibedakan menjadi 3 

tingkatan, yaitu pendidikan dasar (SD/SLTP/sederajat), pendidikan lanjut 

(SMA/sederajat), dan pendidikan tinggi (Akademik/Institusi/sekolah 

tinggi). Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit 

DM Tipe 2. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi biasanya akan 

memiliki banyak pengetahuan tentang kesehatan sehingga dengan 

pengetahuan tersebut orang akan lebih dapat menjaga kesehatannya 

(Irawan, 2010).  
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3.4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Keaktifan Senam 

Distribusi frekuensi tingkat keaktifan senam responden menunjukkan 

bahwa jumlah yang aktif dan tidak aktif hampir sama yakni 48,3% dan 

51,7%.  

Ketidakpatuhan mengikuti kegiatan pemeliharaan kesehatan 

dipengaruhi antara lain oleh keyakinan, sikap, dukungan keluarga, dan 

kepribadian. Mayoritas ketidakpatuhan diabetisi dalam melaksanakan 

aktivitas fisik karena responden ditempat kerja jarang berdiri, di waktu 

luang jarang bersepeda, memiliki pekerjaan yang ringan, aktivitas fisik di 

waktu luang jarang dilakukan.  

Menurut Putri (2014), faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan 

antara lain kesibukan individu, belum terbentuknya kebiasaan melakukan 

olah raga, kurang tersedianya sarana dan prasarana, serta faktor usia lanjut. 

Mayoritas ketidakpatuhan dalam melaksanakan pengobatan karena 

responden lupa. Menurut Tombokan et al (2015), faktor yang dominan 

terhadap ketidakpatuhan pengobatan adalah pengetahuan. 

Menurut Green & Kreuter (1999) mengatakan bahwa dengan 

adanya kebiasaan, model, dan dukungan dari lingkungan dalam hal ini 

fasilitas pelayanan kesehatan maka akan membentuk perilaku yang positif 

terhadap suatu individu.  

Perilaku positif dari penderita DM tipe 2 yang dimaksudkan adalah 

kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan, kontrol pengobatan dan 

aktivitas fisik yang rutin, serta konsultasi medis dan semua itu bisa 

diperoleh jika peserta aktif dalam mengikuti kegiatan prolanis. Aktifitas 

dalam pelaksanaan prolanis meliputi aktivitas konsultasi medis/edukasi, 

home vsit, reminder, aktivitas klub dan pemantauan status kesehatan. 

Pelaksanaan konsultasi medis yaitu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh 

peserta bersama dengan faskes pengelola dimulai dengan kontrak  waktu 

dengan tenaga medis. Konsultas meliputi prognosis penyakit, Keluhan-

keluhan seputar masalah kesesahatan peserta dan kontrol obat-obatan. 
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Secara tidak langsung kegiatan prolanis tersebut dapat memfasilitasi 

terjalinnya interaksi antara peserta, sehingga tujuan tidak terjadinya 

komplikasi serta kualitas hidup yang optimal dpat tercapai (BPJS 

Kesehatan, 2015).  

Berdasarkan wawancara dengan peserta prolanis yang tidak aktif 

sebagian mengatakan bahwa mereka terkendala oleh ganguan fisik, sakit, 

lupa jadwal kegiatan, tidak ada kesulitan transportasi atau tidak ada yang 

mengantar.  

Pelaksanaan prolanis merupakan salah satu program pemerintah 

bekerjasama dengan pihak BPJS untuk mendorong peserta penyandang 

penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal sehingga dapat mencegah 

timbulnya komplikasi penyakit (BPJS Kesehatan, 2015). 

Aktivitas klub merupakan kegiatan untuk meningkatkan 

pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah 

timbulnya kembali penyakit serta meningkatkan status kesehatan bagi 

peserta prolanis dengan aktivitas fisik (BPJS Kesehatan, 2015). 

3.4.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Kadar Gula Darah 

Distribusi frekuensi tingkat kadar gula darah responden 

menunjukkan sebagian besar responden memiliki kadar gula darah tinggi 

(diabetes) yaitu sebanyak 13 responden dan distribusi terendah adalah kadar 

gula darah normal yaitu sebanyak 16 responden.  

Menurut Soegondo (2014), mengatakan bahwa DM merupakan 

suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik tingginya kadar 

gula dalam darah (hiperglikemia) yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kelainan kerja insulin atau gabungan keduanya. Pada awalnya, 

resistensi insulin masih belum menyebabkan diabetes secara klinis. Pada 

keadaan ini, sel beta pankreas masih dapat mengkompensasi keadaan ini 

sehingga terjadi hiperinsulinemia dan glukosa darah masih normal atau 

sedikit meningkat. Setelah terjadi ketidaksanggupan sel beta pankreas, 
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kemudian terjadi DM yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam 

darah yang memenuhi kriteria diagnosis DM. 

Glukosa merupakan salah satu bentuk hasil metabolisme 

karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama yang dikontrol 

oleh insulin. Kelebihan glukosa diubah menjadi glikogen yang akan 

disimpan di dalam hati dan otot untuk cadangan jika diperlukan. 

Peningkatan kadar glukosa darah terjadi pada penderita Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT), Gula Darah Puasa Terganggu (GDPT) dan Diabetes 

Mellitus DM (Dorland, 2000 & Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 

2010). 

Pada saat tubuh bergerak, akan terjadi peningkatan kebutuhan bahan 

bakar tubuh oleh otot yang aktif, juga terjadi reaksi tubuh yang kompleks 

meliputi fungsi sirkulasi metabolisme, penglepasan dan pengaturan 

hormonal dan susunan saraf otonom. Pada keadaan istirahat, metabolisme 

otot hanya sedikit sekali memakai glukosa sebagai sumber bahan bakar, 

sedangkan saat berolahraga, glukosa dan lemak akan dijadikan sebagai 

bahan bakar utama. Diharapkan dengan dijadikannya glukosa sebagai 

bahan bakar utama, kadar glukosa darah akan menurun (Ilyas, 2007). 

3.4.4 Hubungan Antara keaktifan senam dengan kadar gula darah pada penderita 

DM tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang aktif 

mengikuti senam sebanyak 14 responden dengan diabetes, 6 responden 

memiliki kadar gula darah tinggi (diabetes) dan 8 responden memiliki kadar 

gula darah normal. Sedangkan responden yang tidak aktif mengikuti senam 

sebanyak 15 responden, 7 orang memiliki kadar gula darah tinggi (diabetes) 

dan 8 responden memiliki kadar gula darah normal.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

keaktifan senam dengan kadar gula dalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan keaktifan senam dengan kadar gula darah pada 

penderita DM tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura.  
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Hasil penelitian yang berbeda ditampakkan oleh penelitian ini 

Rachmawati (2011), yang menyatakan bahwa aktivitas fisik ringan, dan 

sisanya aktivitas fisik sedang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

sebagian besar mereka telah berusia lanjut, hingga tidak mampu lagi 

melakukan aktifitas yang agak berat (Rachmawati, 2011).  

Aktivitas fisik yang dilakukan bila ingin mendapatkan hasil yang 

baik harus memenuhi syarat yaitu minimal 3 sampai 4 kali dalam seminggu 

serta dalam kurun waktu minimal 30 menit dalam sekali beraktivitas. Tidak 

harus aktivitas yang berat cukup dengan berjalan kaki di pagi hari sambil 

menikmati pemandangan selama 30 menit atau lebih sudah termasuk dalam 

kriteria aktivitas fisik yang baik. Aktivitas fisik ini harus dilakukan secara 

rutin agar kadar gula darah juga tetap dalam batas normal (Ramadhanisa, 

2013).  

Selain kemungkinan dikarenakan kebanyakan responden adalah 

orang dengan usia lanjut, juga ada responden yang merupakan ibu rumah 

tangga. Ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat dan 

bisa diselingi dengan istirahat. Hal ini sesuai dengan teori apabila setelah 

melaksanakan aktivitas fisik dilanjutkan dengan berisitirahat dalam jangka 

waktu yang cukup lama maka aktivitas fisik yang dilakukan tidak akan 

banyak mempengaruhi pada kadar gula darah, karena pasien DM tidak 

dianjurkan untuk banyak beristirahat. Banyak beristirahat ataupun jarang 

bergerak akan menyebabkan penurunan sensistifitas sel pada insulin yang 

telah terjadi menjadi bertambah parah karena tujuan dari dilakukannya 

aktivitas fisik adalah utuk merangsang kembali sensitifitas dari sel terhadap 

insulin serta pengurangan lemak sentral dan perubahan jaringan otot 

(Kriska, 2010). 

Uji antara keaktifan senam dengan kadar gula darah menggunakan 

Rank sepearman diperoleh nilai rs  =  -0,177, kemudian angka korelasi 

sebesar -0,177 tersebut masuk dalam kategori hubungan yang sangat rendah 

sehingga menurut analisis statistik dapat disimpulkan bahwa keaktifan 
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senam tidak berhubungan dengan kadar glukosa darah pada penderita DM 

tipe2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuad 

Hariyanto (2013),  yang melihat hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula 

darah puasa pada pasien DM tipe 2 di RSU Cilegon. Dari hasil penelitian 

tersebut di dapatkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan 

kadar gula darah pada pasien DM (Haryanto, 2013). Hal ini berbeda dengan 

penelitian oleh Plotnikoff (2006), dalam Canadian Journal of Diabetes, 

aktivitas fisik merupakan kunci dalam pengelolaan DM terutama sebagai 

pengontrol gula darah dan memperbaiki faktor resiko kardiovaskuler seperti 

menurunkan hiperinsulinemia, meningkatkan sesnsitifitas insulin, 

menurunkan lemak tubuh, serta menurunkan tekanan darah (Plotnikoff, 

2006).  

Latihan fisik yang rutin menyebabkan sel akan terlatih dan lebih 

sensitif terhadap insulin sehingga asupan glukosa yang dibawa glukosa 

transporter ke dalam sel meningkat.  Aktifitas fisik ini pula yang kemudian 

menurunkan kadar glukosa puasa pada sampel yang diperiksa (Tortora, 

2011). Anjuran untuk melakukan aktifitas fisik bagi penderita DM telah 

dilakukan sejak seabad yang lalu oleh seorang dokter dari China, dan 

manfaat kegiatan ini masih diteliti sampai sekarang (Yunir, 2014).  

 Intensitas melakukan aktivitas fisik akan berpengaruh kepada kadar 

gula darah. Intensitas ringan pada penderita DM dapat menurunkan glukosa 

darah, namun tidak secara signifikan (Fathoni, 2008). Untuk aktivitas 

sedang secara signifikan dapat menurunkan glukosa darah (Henriksen, 

2002). Namun lain halnya dengan intensitas berat, yang menurut Guelfi 

bahwa intensitas berat lebih sedikit menurunkan glukosa darah dari pada 

intensitas sedang (Guelfi, 2007). Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

jumlah hormon katekolamin dan growth hormonyang lebih besar dari pada 

intensitas berat, dapat meningkatkan gula darah (Molina, 2010).  
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Secara teori, melakukan aktifitas fisik atau berolahraga secara 

teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. 

Prinsipnya, tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan atau aktifitas fisik 

ringan akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. Beberapa olahraga 

yang disarankan, antara lain jalan atau lari pagi, bersepeda, berenang dan 

lain sebagainya. Olahraga akan memperbanyak jumlah dan juga 

meningkatkan penggunaan glukosa (Profil kesehatan Kota Semarang tahun, 

2015). 

Faktor aktifitas seperti senam bukan satu-satunya. Faktor yang 

mempengaruhi kadar gula darah seseorang banyak faktor lain yang 

berperan dan tidak diteliti atau dikontrol oleh peneliti.   

Anailsis beberapa faktor yang berhubungan dengan terkendalinya 

kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 juga diungkapkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011), mengatakan bahwa ada 

hubungan antara pola makan terhadap kadar gula darah pada penderita DM 

tipe 2. Pada penelitian Rahmawati tersebut menggunakan metode Food 

Frequency yang lebih akurat untuk melihat kualitas makanan dan nilai 

keseluruhan dari jenis makanan yang dikomsumsi. Kepatuhan minum obat 

juga merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan pengendalian 

kadar glukosa darah penderita DM tipe 2 dimana penderita yang tingkat 

kepatuhan minum obatnya rendah memiliki pengendalian kadar glukosa 

darah yang buruk. 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh asupan obat pasien dengan 

kadar gula darah yang dilakukan oleh Qurratueni (2009), yang menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan asupan obat dengan kadar gula darah pada 

penderita DM tipe 2. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mei (2013), yang menyatakan bahwa ada hubungan asupan obat atau 

kepatuhan minum obat dengan pengendalian kadar gula darah pada 

penderita DM tipe 2. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka peneliti dapat 

menggemukakan kesimpulan penelitian sebagai berukut: 

a. Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini adalah sebaian besar 

berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SD dan berumur 60 tahun. 

b. Tingkat keaktifan senam pada penderita DM tipe2 peserta prolanis di 

Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah keaktifan senam yang tidak aktif. 

c. Tingkat kadar gula darah pada penderita DM tipe2 peserta prolanis di 

Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah kadar gula darah normal. 

d. Tidak terdapat hubungan antara keaktifan senam dengan kadar gula darah 

pada penderita DM tipe2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura. 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil dan simpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan 

saran-saran bagi: 

a. Peserta prolanis dengan DM tipe 2  

Hendaknya melakukan upaya aktif untuk mengontrol kadar gula darah dengan 

mengikuti kegiatan prolanis seperti senam, pengecekan kadar gula darah, 

pendidikan kesehatan dan lain-lain. 

b. Petugas puskesmas  

Petugas puskesmas hendaknya lebih memotivasi peserta agar lebih aktif 

mengikuti kegiatan prolanis. 

c. Penelitian selanjutnya  

Penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian dengan obyek yang lebih 

banyak, dan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan 

kadar gula darah pada penderita DM tipe2 peserta prolanis. 
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