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ABSTRAK 

 

Prandy Andre Tindaon 032016079. 

Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita 

Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020. 

 

Prodi Ners 2020. 

 

Kata Kunci:Latihan Fisik Jalan Kaki, Kadar Gula Darah  

 

(xvi +60+lampiran) 

 

Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 adalah suatu gangguan kesehatan berupa kumpulan 

gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula 

dalam darah akibat kekurangan insulin ataupun resistensi insulin dan gangguan 

metabolik pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada mengenai pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar 

gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah Puskesmas Puskesmas 

Gambir Baru Kisaran tahun 2020. Desain dalam penelitian ini menggunakan 

deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectionaldengan jumlah populasi yaitu 

seluruh penderita diabetes melitus tipe 2 Puskesmas Gambir Baru Kisaran 

sebanyak 35 orang. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik accidental sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sop dan observasi yang ditujukan kepada pasien diabetes melitus. Berdasarkan 

hasil analisa data yang dilakukan dengan paired t-testdidapatkan p value = 

0,000(p<0,05) yang  menunjukkan adanya pengaruh latihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 

dipuskesmas gambir baru kisaran. Diharapkan penderita mampu melakukan 

latihan fisik jalan kaki denganolahraga tiap pagi agar tidak terjadi penaikan kadar 

gula darah. 
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ABSTRACT 

 
Prandy Andre Immanuel Tindaon. 0302016079 

Physical Exercise on Walking Against Decreased Blood Sugar Levels in Type 2 

Diabetes Mellitus Patients in Gambir Baru Health Center in the Range of 2020. 

 

Nurse Study Program 2020. 

 

Keywords: Physical Exercise Walking, Blood Sugar Levels 

 

(xvi + 60 + attachments) 

 

Diabetes Mellitus (DM) type 2 is a health disorder in the form of a collection of 

symptoms that arise in a person caused by an increase in blood sugar levels due to 

lack of insulin or insulin resistance and metabolic disorders in general. The 

purpose of this study aims to determine whether there is an effect of physical 

exercise walking on reducing blood sugar levels in patients with Type 2 Diabetes 

Mellitus in the Gambir Baru Puskesmas area in the range of 2020. The design in 

this study uses descriptive analytic with cross sectional approach with a 

population that is all people with type 2 diabetes mellitus Gambir Baru Health 

Center were about 35 people. The technique in sampling in this study is accidental 

sampling technique. The instruments used in this study were soups and 

observations addressed to patients with diabetes mellitus. Based on the results of 

data analysis conducted by paired t-test p value = 0,000 (p <0.05) which shows 

the effect of physical exercise walking on reducing blood sugar levels in patients 

with type 2 diabetes mellitus in the new Gambir range. It is expected that sufferers 

will be able to do physical exercise walking with exercise every morning so that 

blood sugar levels do not increase. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) atau sering disebut sebagai penyakit kencing manis 

merupakan suatu keadaan dimana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin 

sesuai kebutuhan atau tubuh tidak bisa memanfaatkan secara optimal insulin yang 

di hasilkan, sehingga terjadi kelonjakan kadargula dalam darah melebihi normal. 

Diabetes mellitus bisa juga terjadi karena hormon insulin yang dihasilkan oleh 

tubuh tidak dapat bekerja dengan baik.(Yitno. 2016) 

Maka Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun 

akibat pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau insulin tidak dapat 

bekerja secara efektif (Lintong, 2016). 

Diabetes melitus terbagi menjadi 2 tipe utama, yaituDM tipe 1 dan DM 

tipe 2. Diabetes melitus tipe 1dikarakterisasi dengan ketidakmampuan produksi 

insulin karena kerusakan sel pankreas akibat reaksiautoimun (Diabetes UK, 2014), 

sedangkan DM tipe2 merupakan penyakit yang melibatkan beberapa 

patofisiologi, termasuk gangguan fungsi pulau Langerhans dan resistensi insulin 

yang menghasilkangangguan toleransi glukosa dan produksi glukosa 

hepatik puasa yang tinggi (Herwanto, 2016). 

Penulis dalam peneliti ini akan meneliti DM tipe 2 karena dimana diabetes 

mellitus (DM) tipe 2adalah suatu gangguan kesehatan berupakumpulan gejala 

yang timbul pada seseorangyang disebabkan oleh peningkatan kadar guladalam 

darah akibat kekurangan insulin ataupunresistensi insulin dan gangguan metabolik 

1 
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padaumumnya.Pada perjalanannya, penyakitdiabetes tipe 2 akanmenimbulkan 

berbagaikomplikasi baik yang akut maupun yang kronisataumenahun apabila 

tidak dikendalikandengan baik.  

Angka kejadian DM di dunia dari tahun ke tahunselalu mengalami 

peningkatan. Data terakhir dariWorld Health Organization (WHO) menunjukkan 

pada tahun 2000 sebanyak 150 juta penduduk duniamenderita DM dan angka ini 

akan menjadi duakali lipat sampai pada tahun 2025 (WHO, 2017). 

International Diabetes Federation (2017) telahmelaporkan terdapat kematian 

sebesar 4,6 juta setiaptahunnya dan lebih dari 10 juta pasien mengalami 

kelumpuhan dan komplikasi seperti serangan jantung,stroke, gagal ginjal, 

kebutaan dan amputasi (Meydikayanti & Wahyuni, 2017). 

Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 240 juta. 

Menurut data RISKESDAS 2007, prevalensi nasional DM di Indonesia untuk usia 

di atas 15 tahun sebesar 5,7%. Berdasar data IDF 2014, saat inidiperkiraan 9,1 juta 

orang penduduk didiagnosis sebagai penyandang DM. Dengan angka tersebut 

Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia, atau naik dua peringkat 

dibandingkan data IDF tahun 2015yang menempati peringkat ke-7  

di dunia dengan 7,6 juta orang penyandang DM. Masalah yang dihadapi Indonesia 

antara lain belum semua penyandang DM mendapatkan akses ke pusat pelayanan 

kesehatan secara memadai. Demikian juga ketersedian obat hipoglikemik oral 

maupun injeksi pada layanan primer (Puskesmas) serta  

keterbatasan sarana/prasarana di beberapa pusat pelayanan kesehatan.  
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Demikian juga kemampuan petugas kesehatan yang belum optimal dalam 

penanganan kasus-kasus DM, baik dalam aspek preventif, promotif, kuratif, dan 

rehabilitative (Soelistijo, dkk, 2015). 

Kadar gula darah yang tinggi sangat mengganggu konsentrasi untuk tidur 

nyenyak, dikarenakan seringnya keinginan untuk buang air kecil pada malam hari. 

Kadang muncul rasa haus yang berlebihan.Gangguan tidur merupakan masalah 

umum yang terjadi pada pasien DM dan sebaliknya DM juga dapat menimbulkan 

gangguan tidur akibat adanya keluhannocturia dan nyeri (Lisiswanti, 2016). 

 Efek segera atau akut darilatihan fisik pada DMT2 adalahmeningkatkan 

sensitivitas insulin,memfasilitasi penyerapan glukosa danmembantu dalam 

mengontrol glukosadarah. Biasanya satu sesi latihan fisikakan dapat memberikan 

efekpenurunan kadar glukosa darahhingga 72 jam pasca latihan (Kurniawan, 

2016).  

DMberkaitandengangaya hidupindividu pada hidupkesehariannya.Untuk 

memperbaiki kadar gula darah penderita diabetes melitus salah gaya hidup yang 

perlu diperhatikan adalah latihan fisik.Salah satu jenis latihan fisik yang 

direkomendasikan untuk penderita diabetes melitus tipe II adalah jalan 

kaki.Menurut American College Of Sports Medicine(ACSM) aktivitas berjalan 

kaki merupakan bentuk aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan 

sehari-hari. 

Apabila aktivitas berjalan kaki dilakukan sesuai rekomendasi ACSM 

seperti bertelanjang kaki atau hanya dengan beralaskan sepatu bersol sangat tipis, 
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hal ini dapat membantu seseorang keluar dari pola hidup yang tidak aktif menjadi 

pola hidup yang aktif (Yurida, 2019). 

Jalan kaki merupakan cara mudah dan murah untuk sehat, namun untuk 

memperoleh hasil maksimal bagi kesehatan perlu diperhatikan posisi kaki saat 

berjalan.Latihan fisik berjalan kaki akan menjadi efektif dan berguna bagi 

kesehatan jika dilakukan minimal 20 menit sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu 

(Yitno, 2017).  

Pada latihan fisik akan terjadi peningkatan aliran darah, menyebabkan 

lebih banyak jala-jala kapiler terbuka sehingga lebih banyak tersedia reseptor 

insulin dan reseptor menjadi lebih aktif (Handayani,2014). 

Menurut American College of Sports Medicine (ACSM) aktivitas berjalan 

kaki merupakan bentuk aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan 

seharihari(Yitno, 2017). 

Latihan fisik pada penderita diabetes akan menimbulkan perubahan 

metabolik,yang dipengaruhi selain oleh lama,berat latihan dan tingkat kebugaran 

juga oleh kadar insulin plasma,kadar glukosa darah, benda keton dan imbangaan 

cairan tubuh (Yitno, 2017). 

Ini menunjukkan bahwa pasien yang ada melakukan latihan fisik seperti 

jalan kaki gula darahnya lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak ada 

melakukan latihan fisik(Cahyati, 2015). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan:Apakah ada pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan 

kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah puskesmas 

gambir baru kisaran tahun 2020. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 

diwilayah Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi penurunan kadar gula darah sebelum diberikan intervensi 

latihan fisik jalan kakipada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah 

Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020. 

2. Mengidentifikasi penurunan kadar gula darah sesudah diberikan intervensi 

latihan fisik jalan kaki. pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah 

Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020. 

3. Menganalisa pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar 

gula darah. pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah Puskesmas 

gambir baru kisaran tahun 2020. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dalam merancang 

penelitian mengenai latihan fisik jalan kaki sebelum dan sesudah penurunan kadar 

gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 dipuskesmas gambir baru 

kisaran tahun 2020. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Institusi Pelayanan Kesehatan  

Dapat menambah informasi dan referensi yang berguna bagi institusi 

pelayanan kesehatan diwilayah Puskesmas Gambir Baru Kisarantentang 

praktik latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar gula darah pada 

pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang berguna bagi 

mahasiswa/i tentang praktik latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan 

kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. 

3. Peneliti 

Peneliti ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk 

menambah informasi tentang praktik praktik latihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 

2. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Latihan Fisik Jalan Kaki 

2.1.1 Pengertian latihan Fisik Jalan Kaki 

Jalan kaki merupakan cara mudah dan murah untuk sehat, namun untuk 

memperoleh hasil maksimal bagi kesehatan perlu diperhatikan posisi kaki saat 

berjalan (Lisiswanti, 2016).  

Aktivitas fisik seseorang bermanfaat untuk kessehatan semua umur, 

termasuk lansia itu sendiri. Walaupun terdapat bermacam-macam jenis latihan, 

berjalan dan gerak rentang sendi merupakanbentuk latihan yang paling baik, dan 

latihan ini bebas di lakukan dimana dan kapan pun. Dimana fungsi latihan jalan 

kaki ini adalah salah satunya menurunkan resistensi insulin (Situmeang, 2019). 

Olahraga atau latihan fisik merupakan salah satu terapi terbaik untuk 

mencegah diabetes mellitus dan sindrom metabolik. Sejumlah studi yang telah 

meneliti peran aktivitas fisik dan latihan dalam diabetes tipe II, menunjukkan 

manfaat yang jelas dari aktivitas fisik dan latihan dalam penatalaksanaan DM tipe 

II. Salah satu jenis latihan fisik yang direkomendasikan untuk penderita diabetes 

melitus tipe II adalah jalan kaki. Dengan berjalan kaki setiap hari, selama 20 

menit,penderita diabetes bisa mendapatkan banyak manfaat, yaitu salah satunya 

peningkatan kontrol glukosa. Latihan membantu otot menyerap gula darah dan 

mencegahnya bertambah dalam aliran darah (Tasman, 2017). 

7 
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Jalan kaki dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 20 menit dengan irama 

100 langkah per menit yang didahului dengan 5 menit pemanasan dan diakhiri 

dengan 5 menit pendinginan(Yitno, 2017). 

Menurut Tim Pengajar Sports Medicine dan Kesehatan dari Universitas 

Pendidikan Indonesia (2016) menjelaskan bahwa “Olahraga adalah serangkaian 

gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (yang berarti 

mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (berarti 

meningkatkan kualitas hidup)”. Seperti halnya makan, gerak olahraga merupakan 

sebuah kebutuhan hidup yang sifatnya terus menerus yang artinya jika 

ditinggalkan akan menganggu jalannya kehidupan. Olahraga sebagai alat 

memelihara dan membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan.  

Latihan jalan kaki dapat meningkatkan insulin mengikat reseptor pada 

membran sel otot. Dimana insulin sebenarnya merupakan suatu modulator 

transportasi glukosa selama latihan dan olahraga yang memperbesar efeknya.   

Pada saat terjadi perubahan konsentrasi insulin dan glucogan inilah 

yangmencegah penurunan kadar glukosa darah selama latihan, awalnya dengan 

merangsang glikogenolisis hati dan kemudian oleh peningkatan glukoneogenesis 

hepatik. 

Adapun beberapa faktor-faktor yang terlibat dalam mekanisme penyerapan 

glukosa meningkat selama dan setelah latihan sehingga meningkatkan laju aliran 

darah ke otot yaitu berolahraga, perubahan status energi dari otot dan peningkatan 

insulin mengikat serta mekanisme sinyal seluler yang juga berperan dalam 

merangsang transporter glukosa (Susanti, 2018). 
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2.1.2. Langkah-Langkah Berjalan kaki Yang Benar 

Menurut Sudarsono, 2015 Ada BeberapaLangkah-Langkah berjalan kaki 

yang benar Yaitu: 

1. Sebaiknya saat berjalan kaki menggunakan baju atau jaket yang berwarna 

terang,  

2. agar pejalan kaki yang lain dapat melihat dengan jelas.  

3. Gunakanlah sepatu yang sesuai untuk berjalan kaki. Yang memiliki bantalan 

yang kuat dan fleksibel yang dapat menopang keseimbangan tubuh dan juga 

memiliki ruang yang cukup untuk jari-jari.  

4. Saat berjalan posisi leher tidak boleh menengadah atau menunduk. Usahakan 

posisi kepala netral dengan pandangan lurus kedepan agar tidak mengalami 

nyeri pada leher.  

5. Saat mulai berjalan, daratkan terlebih dahulu tumit ke tanah. Bahu sebaiknya 

tidak membungkuk dan lebih rileks. Tekuklah siku selama berjalan hingga 

membentuk sudut 90 derajat dan ayunkan ke pusat tubuh. Ini akan membantu 

membakar lebih banyak kalori dengan karena cara ini akan melibatkan lebih 

banyak otot yang bekerja.  

6. Usahakan tubuh berdiri sejajar sehingga otot punggung dan bokong bekerja 

lebih maksimal dan dapat menghasilkan pembakaran kalori yang lebih 

banyak.  

7. Usahakan untuk bernafas seirama dengan langkah dengan posisi dada sedikit 

terangkat. Agar dapat menarik nafas panjang dan memperluas otot perut.  
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8. Saat mengambil rute yang menanjak, beban pada persendian dapat dikurangi 

dengan cara mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Sebaliknya, saat 

mengambil rute yang menurun, bisa mencondongkan tubuh ke belakang.  

9. Untuk pembakaran lemak, tambahkan kecepatan langkah kaki selama 60 

detik pertama, dan untuk 120 detik berikutnya kembalilah ke kecepatan biasa. 

Ulangi interval ini sesering yang bisa lakukan dan selama yang diinginkan. 

Jumlah lemak yang terbakar akan meningkat dengan variasi interval dan 

tenaga yang dikeluarkan pada tahap ini secara dramatis.  

10. Untuk mencegah dehidrasi, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral. 

Waktu yang baik untuk berjalan kaki adalah pagi hari selama 15 hingga 30 

menit secara rutin untuk kebugaran dan siang hari untuk pembakaran kalori 

 

2.1.3 Manfaat Latihan Fisik  

Aktivitas fisik dan latihan fisik terstruktur dapat menurunkan risiko 

terjadinya penyakit jantung koroner, strok, DM tipe 2, beberapa jenis kanker 

(misal kanker kolon payudara) dan memperbaiki profil kesehatan melalui 

perbaikan tekanan darah, profil lipoprotein, C-reactive protein, sensitivitas insulin. 

Aktivitas fisik berperan penting dalam pengelolaan berat badan, yang dapat 

menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Risiko Melakukan Latihan Fisik 

Selain memperoleh manfaat, latihan fisik juga mengandung risiko komplikasi 

terhadap sistem kardiovaskuler dan muskuloskeletal khususnya pada saat aktivitas 

fisik dilaksanakan dengan intensitas yang tinggi. (Sudarsono, 2015).  
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Komplikasi terhadap sistem kardiovaskular dapat dipicu oleh kerja fisik 

berat yang dilakukan mendadak tanpa persiapan yang baik.Pada pengelolaan 

aktivitas fisik dan latihan fisik terstruktur,salah satu model yang dapat membantu 

mengidentifikasi kesiapan pasien adalah transtheoretical model(TTM).Berikut ini 

5 tahap kesiapan perubahan untuk melaksanakan aktivitas fisik,yaitu: 

1. Pcontemplation:kondisi seseorang tidak berniat melakukan perubahan dalam 

6 bulan kedepan. 

2. Contemplation:pada saat ini tidak aktif,namun mempertimbangkan untuk 

menjadi aktif dalam 6 bulan kedepan. 

3. Preparation:pada saat ini telah melakukan aktivitas fisik namun belum 

mencapai panduan aktivitas fisik saat ini. 

4. Action:telah melaksanakan aktivitas fisik secara teratur,namun 

pelaksanaannya belum mencapai 6 bulan. 

5. Maintenance:telah melaksanakan aktivitas fisik secara teratur selama lebih 

dari 6 bulan (Sudarsono, 2015). 

Menurut Yitno(2017) ada 10Manfaat Jalan Kaki Yang Dilakukan Selama 

20 Menit dalam 3 kali seminggu 

1. Memperbaiki Mood 

2. Meningkatkan kreativitas 

3. Membakar kalori 

4. Mengurangi risiko penyakit kronis 

5. Menjaga Kaki Tetap Kuat 

6. Memperbaiki Pencernaan 
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7. Tujuan lain akan lebih tercapai 

 

8. Bisa Melindungi Sendi 

 

9. Panjang Umur 

 

10. Meningkatkan kekebalan Tubuh 

 

 

2.1.4 Latihan Fisik dan Hubungannya dengan Stres Oksidatif 

Latihan fisik yang dilaksanakan secara teratur terbukti efektif mencegah 

berbagai penyakit kronik, baik secara primer maupun sekunder. Latihan fisik 

aerobik meningkatan ambilan oksigen tubuh secara bermakna, terutama terjadi 

pada mitokondria jaringan otot rangka yang aktif terlibat dalam kegiatan latihan. 

Pada latihan kardiorespirasi, terjadi peningkatan ambilan oksigen seluruh tubuh 

hingga 10–15 kali dengan peningkatan aliran oksigen ke sel otot yang aktif hingga 

lebih dari 100 kali lipat.  

Proses yang melibatkan seluruh tubuh ini dapat mengakibatkan stres 

oksidatif. Pada latihan yang berat, terjadi oksidasi glutathione, penglepasan enzim 

sitosol dan tanda kerusakan sel lainnya, yang diduga melibatkan xanthine oxidase 

dalam menghasilkan superoksida (Sudarsono, 2015). 

 

2.1.5 Informasi lain mengenai Jalan Kaki 

Jalan kaki dapat membakar dua ratus tujuh puluh kalori pada tubuh jika 

kita berjalan dalam kecepatan 4,8 km/jam dan 390 kalori pada kecepatan 6,8 

km/jam. Salah satu keuntungan dari jalan kaki adalah dapat dilaksanakan di mana-

saja, oleh siapa saja, tidak perduli faktor usia/kelamin. Hanya saja kegiatan ini 

membutuhkan waktu tiga kali lebih banyak daripada berlari untuk mendapatkan 
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keuntungan yang sama. Hal yang perlu diingat dalam berolahraga, bahwa apapun 

jenis olahraga yang dilakukan secara berturut-turut dari segi waktu, jarak, tanah 

lapang. Juga yang sering terlupakan adalah 10 melakukan pemanasan dengan 

merentangkan otot, seperti otot tangan dan kaki, kemudian melakukan 

pendinginan dengan cara yang sama. Selain mempunyai segudang manfaat, jalan 

kaki juga bisa menyebabkan dampak negatif jika kita tidak berhati-hati dalam 

melakukannya. Contoh jika kita berjalan kaki atau melakukan olahraga tanpa 

sarapan sebelumnya, anda bisa pingsan karena energi yang dibutuhkan saat 

olahraga tidak ada. Makanlah secukupnya dan jangan berlebihan karena jika 

berlebihan olahraga yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang sesuai 

dengan keinginan,dan saat kita telah lama berjalan kaki dan merasa lelah, 

rendamlah kaki dengan air hangat yang dicampur dengan garam. Ini akan 

membuat rasa lelah hilang (Sudarsono, 2015). 

 

2.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Walking Exercise terprogram 

menurut Lhokseumawe, 2016 

 

No Prosedur Tetap Walking Exercise Terprogram 

1. Pengertian Walking exercise terprogram merupakan suatu 

gerakan / aktivitas tubuh dengan cara berjalan 

kaki biasa yang berirama dengan lengan yang 

terayunsesuai dengan irama jalan seseorang 

yang dilakukan 

secara terencana. 

2. Tujuan 1. Mengoptimalkan status kesehatan 

2. Menurunkan kadar glukosa darah. 

3. Melancarkan sirkulasi darah ke seluruh 

tubuh 

3. Indikasi Penderita diabetes mellitus type 2 

4. Kontra inidikasi Penderita yang mengalami ulkus kaki dan 

mengalamifatique. 

5. Persiapan 

penderita DMT2 

1. Jelaskan manfaat dan tujuan tindakan yang 

akandilakukan. 
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No Prosedur Tetap Walking Exercise Terprogram 

2. Pastikan penderita sudah makanterlebih 

dahulu 1–2 jam sebelum dilakukan latihan. 

3. Lakukan pengukuran tekanan darah, 

denyutnadi,dan observasi kadar gula darah 

sebelum melakukan latihan fisik jalan kaki 

(dalam keadaan istirahat) 

4. Tentukan target denyut nadi maksimal. 

HR(Heart Rate). 

5. Anjurkan responden untuk memakai 

pakaian yangnyaman dan menyerap 

keringat. 

6. Anjurkan responden untuk memakai alas 

kakiyang nyaman dipakai selama latihan. 

6. Persiapan Alat 1. Stopwatch. 

2. Tensi meter. 

3. Glukometer, lancet dan jarum. 

4. Kapas alkohol. 

5. Lembar observasi 

7. Persiapan 

Lingkungan 

1. Lingkungan yang aman, tidak banyak 

kendaraanbermotor. 

2. Bila perlu dilakukan di tempat khusus. 

8. Prosedur 1. Jelaskan manfaat dan tujuan tindakan yang 

akandilakukan. 

2. Tanyakan kesiapan responden sebelum 

kegiatandilakukan. 

3. Lakukan pengukuran tekanan 

darah,observasi,dan denyut nadi sebelum 

melakukan latihhan fisik jalan kaki. 

4. Lakukan pemanasan/ peregangan otot 

kepala,tangan dan kaki selama 5 menit. 

5. Lakukan latihan jalan kaki (walking 

exercise)dengan target denyut nadi 

maksimal 40% - 60%. 

6. Lakukan latihan selama 20 menit sebanyak 

3 kaliseminggu. 

7. Beri waktu istirahat selama 3 menit setiap 

10menit setelah latihan dilakukan. 

8. Lakukan latihan pada jalan yang mendatar. 

9. Anjurkan responden untuk menjaga posisi 

tubuhdan mengatur kecepatan langkahnya 

agar merasalebih nyaman selama kegiatan. 

10. Hentikan latihan bila responden merasa 

pusingdan sesak nafas. 

11. Lanjutkan latihan kembali dengan sisa 
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No Prosedur Tetap Walking Exercise Terprogram 

waktuyang telah ditentukan, setelah 

respondenberistirahat atau sudah merasa 

tenang dan kondisiresponden telah 

membaik. 

12. Latihan ditutup dengan pendinginanselama 

5 menit. 

13. Berikan reinforcement pada responden 

setelahmelakukan latihan. 

14. Lakukan kontrak untuk kegiatan 

selanjutnya. 

9. Evaluasi 1. Evaluasi tindakan yang telah dilakukan. 

2. Lakukan penilaian/ pengukuran kadar 

glukosadarah setiap responden. 

 

2.2. Diabetes Melitus Dengan Kadar gula Darah 

2.2.1. Defenisi DM Tipe-2 

Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau insulin tidak dapat bekerja 

secara efektif (Lintong, 2016). 

Sementara di Indonesia pada tahun 2017 jumlah penderita diabetes melitus 

dengan usia ≥15 tahun mencapai lebih dari 12 juta jiwa (Kemenkes RI, 2014). 

Dan angka kejadian terbesar penderita diabetes di negara berkembang terjadi pada 

usia 45 – 64 tahun (Mulyono, 2019). 

Diabetes Melitus juga merupakan penyakit yang ditandai dengan 

terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja 

dan atau sekresi insulin.Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes melitus 

yaitu polidipsia, poliuria,polipagia, penurunan berat badan,kesemutan (Irianto, 

2015). 
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Pengendalian gula darah dapat dilakukan dengan cara olah raga. Manfaat 

olah raga bagi diabetesi adalah menurunkankadar gula darah, memperlancar 

peredaran gula darah, menurunkan berat badan dan mengurangi terjadinya 

komplikasi (Situmeang, 2019). 

Peningkatan prevalensi penyakit DM diduga ada hubungannya dengan 

perubahan pola hidup masyarakat sesuai dengan perkembangan tingkat ekonomi 

dan perubahan gaya hidup terutama orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan. 

Perubahan gaya hidup seperti diet yaitu pola makan tinggi kalori tanpa diimbangi 

dengan aktifitas olahraga yang cukup merupakan predisposisi terjadinya resistensi 

insulin di dalam tubuh yang akhirnya akan mengakibatkan DM tipe II (Yurida, 

2019). 

Menurut (Sudarsono, 2015) penyakit DM merupakan penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan, tetapi penyandang DM dapat tetap hidup sehat, kadar gula 

darah terkontrol, dan terhindar dari komplikasi. Caranya dengan melakukan empat 

pilar penatalaksanaan DM yaitu edukasi, pengaturan pola makan, olahraga, dan 

terapi farmakologis. 

Salah satu intervensi keperawatan ketidakseimbangan kadar gula darah 

pada pasien DM yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang aktivitas/latihan 

fisik dan menganjurkan untuk melakukan latihan fisik kepada pasien DM 

(Tasman, 2017). 

Olah raga yang dianjurkan untuk diabetes adalah jalan cepat, jogging, 

bersepeda, senam, berenang, dan dansa aerobik. Olah raga bagi diabetesi dapat 

dilakukan secara utin 3 kali seminggu setiap kali selama 20 menit (Yitno, 2017). 
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Diabetes melitus adalah suatu keadaan penyakit degeneratifyang bersifat 

kronik dan disertai komplikasi kronik ataupun akut.Diabetes melitus adalah gejala 

yang timbul pada seseorang akibat kadar glukosa darah(GD)yang tinggi. 

Untuk dapat mengerti kelainan yang terjadi pada diabetes melitus tentu 

sebaiknya dimengerti dahulu mekanisme pengaturan glukosa normal.Pada 

keadaan normal kadar glukosa yang mengalir dalam darah akan selalu 

terkendali,berkisar sekitar 70-110mg/dL,oleh pengaruh kerja hormon insulin yang 

diproduksi oleh kelenjar ludah perut(Ratnasari, 2018). 

Pada kenyataan praktis,upaya menjaring DM sudah dikatakan sangat baik 

jika pada semua orang dengan risiko tinggi untuk mengidap DM,diperiksa kadar 

GD.(Herlina, 2019).  

Orang yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya DM adalah: 

1. Usia diatas 45 tahun 

2. Kegemukan 

3. Hipertensi  

4. Dislipidemia 

5. Riwayat DM pada keluarga 

6. Riwayat gangguan toleransi glukosa 
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2.2.2. Patofisiologi DM Tipe-2 

Diabetes melitus tipe-2 merupakan bagian porsi terbesar penyandang DM 

dan mempunyai riwayat perjalanan alamiah yang unik,serta patofisiologi penyakit 

yang kompleks. Patofisiologi DM tipe-2, ditandai oleh adanya gangguan 

metabolik ganda yang progresif yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi 

insulin oleh sel beta pankreas. Perubahan kedua proses metabolisme tersebut 

diatas, sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum DM diketahui secara klinis 

(Nurayati, 2017). 

Pada tahap awal ini, kemungkinan individu tersebut akan mengalami 

gangguan toleransi glukosa (tahap pradiabetes), tetapi belum memenuhi kriteria 

sebagai penyandang DM. Kondisi resistensi insulin akan berlanjut dan semakin 

bertambah berat, sementara pankreas tidak mampu lagi terus menerus 

meningkatkan kemampuan sekresi insulin yang cukup untuk mengontrol GD 

(Herwanto, 2016). 

 

2.2.3. Komplikasi Diabetes Melitus 

Yang paling dikhawatirkan penyandang DM bukanlah tingginya kadar 

GD,tetapi komplikasinya.Disadari bahwa bila sudah timbul komplikasi,umumnya 

tidak dapat diperbaiki lagi dan dapat menimbulkan kecacatan bahkan 

mempercepat kematian. 

Kadar GD yang tinggi dianggap sebagai penyebab utama timbulnya 

komplikasi, seperti penyakit jantung  koroner, stroke, gangren/luka kaki, gagal 

ginjal, buta rasa kebas, kesemutan dan disfungsi ereksi  
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Mengendalikan DM bukanlah berarti tidak boleh makan ini-itu dan 

aktifitas ini-itu, serta tidak boleh bekerja ataupun aktifitas tertentu yang selama ini 

terlanjur diyakini oleh sebagian masyarakat (Sudarsono, 2015). 

 

2.2.4. Tanda Dan Gejala Diabetes Melitus Tipe 2 

Menurut Lisiswanti (2016) ada terdapat Gejala Dan Tanda Diabetes 

Melitus Yaitu: 

1. Kadar Gula Darah Tinggi(>240 mg/dL) 

2. Terdapat Keton Diurin 

3. Makin Banyak Buang Air Kecil Sehingga Dehidrasi  

4. Mual,Muntah,dan Sakit Perut 

5. Sesak Nafas(nafas cepat dan dalam)  

6. Nafas Berbau Aseton 

7. Badan Lemas 

 

2.2.5. Faktor-Faktor Risiko Timbulnya Diabetes Melitus 

Menurut Lisiswanti (2016) ada Faktor Risiko Timbulnya Diabetes Melitus 

Yaitu: 

1.Infeksi,stress atau trauma 

2.Penghentian insulin 

3.Dosis insulin yang kurang 

 

2.2.6. Tujuan Pengobatan Diabetes melitus  

Tujuan mengobati DM dibagi menjadi 2 bagian yaitu menghilangkan 

keluhan/gejala,mempertahankan rasa nyaman dan sehat,mencegah timbul dan 
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berlanjutnya komplikasi,sehingga menurunkan angka kesakitan dan kematian 

(Sudarsono, 2015). 

Rasa nyaman dan sehat berarti penyandang DM tersebut tidak merasa ada 

gangguan untuk kehidupan sehari hari,sama seperti sebelum diabetes. Keluhan 

seperti sering buang air kecil,banyak minum karena haus dan banyak makan 

karena lapar tidak ada lagi.Penyandang DM bisa berolahraga,makan dan minum 

seperti orang lain non DM,tentu dengan beberapa pengaturan.Pendek kata dengan 

pola yang demikian itu tentu akan membuat penyandang DM merasa sehat seperti 

orang lain non DM (Sudarsono, 2015). 

 

2.2.7. Cara Mengatasi Diabetes Melitus Tipe 2: 

Menurut Lisiswanti, 2016 Ada 4 Cara Mengatasi Diabetes Melitus Tipe 2 

yang Bisa Anda Lakukan Sehari-hari: 

1. Makan makanan sehat 

Sebenarnya, makanan Anda hampir sama dengan semua orang yang tidak 

memiliki diabetes. Bedanya, makanan Anda lebih diatur dari mereka. Pola 

makan teratur yang sehat setiap harinya hampir sama dengan terapi nutrisi 

medis. 

Makan makanan sehat ini dimaksudkan untuk selalu mengonsumsi makanan 

bergizi, rendah lemak dan kalori sehingga bisa mengontrol kadar gula darah 

Anda. Seperti apa makanan yang harus Anda makan sehari-hari untuk 

mengatasi diabetes? 

http://www.webmd.com/diabetes/taking-care-your-diabetes-every-day#1
http://www.webmd.com/diabetes/taking-care-your-diabetes-every-day#1
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/cara-mengendalikan-gula-darah/
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a. Makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks 

seperti nasi merah, kentang panggang, oatmeal, roti dan sereal dari biji-

bijian utuh. 

b. Ganti gula Anda dengan pemanis rendah kalori dan mengandungkromium 

untuk meningkatkan fungsi insulin dalam tubuh, sehingga membantu 

diabetesi dalam mengontrol gula darah. 

c. Daging tanpa lemak yang dikukus, direbus, dipanggang, dan dibakar. 

d. Sayur-sayuran yang diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang 

atau dikonsumsi mentah. Sayuran yang baik dikonsumsi untuk penderita 

diabetes di antaranya brokoli dan bayam. 

e. Buah-buahan segar. Jika Anda ingin menjadikannya jus, sebaiknya jangan 

ditambah gula. 

f. Kacang-kacangan, termasuk kacang kedelai dalam bentuk tahu yang 

dikukus, dimasak untuk sup dan ditumis. 

g. Popcorn tawar. 

h. Produk olahan susu rendah lemak dan telur. 

i. Ikan seperti tuna, salmon, sarden dan makarel. 

Lalu apa keuntungan untuk diabetesi mengikuti pola makan makanan sehat 

yang teratur? Anda bisa menjaga berat badan, menjaga kadar gula darah tetap 

normal, dan mencegah penyakit jantung yang rentan pada pasien diabetes, terlebih 

lagi cara ini bisa mengatasi diabetes Anda. 

a. Tips jika Anda menggunakan insulin 

1) Suntikan insulin Anda. 
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2) Makanlah jumlah makanan yang sama setiap hari pada waktu yang 

hampir bersamaan. 

3) Jangan melewatkan waktu makan, terutama jika Anda sudah 

menerima suntikan insulin. Jika Anda melewatkannya, kadar gula 

darah Anda akan turun. 

b. Tips jika Anda tidak menggunakan insulin 

1) Patuhi pola makan yang diberikan. 

2) Jangan melewatkan waktu makan, terutama jika Anda 

mengonsumsi obat hipoglikemik oral (OHO) diabetes. Jika Anda 

melewatkannya, kadar gula darah Anda akan turun. 

3) Melewatkan waktu makanan bisa membuat Anda makan terlalu 

banyak pada jam berikutnya dan bisa menyebabkan kadar gula darah 

Anda turun.  

2. Olahraga teratur 

Mungkin Anda sudah terlalu sering mendengar dan bahkan merasa bosan jika 

olahraga baik untuk kesehatan Anda.  Namun, Anda memang tidak boleh 

meremehkannya, manfaat olahraga teratur untuk diabetesi adalah membantu 

menjaga berat badan turun, insulin bisa lebih mudah menurunkan gula darah, 

membantu jantung dan paru-paru bekerja lebih baik dan memberi Anda lebih 

banyak energi. Cara sederhana ini bisa mengatasi diabetes Anda. 

Tidak usah yang terlalu berat Anda bisa mulai berjalan, berenang, bersepeda 

didekat rumah Anda, mengikuti kelas tari, rajin membersihkan rumah, atau 

mulai hobi berkebun adalah ide bagus supaya Anda tetap aktif bergerak. 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/kebugaran/olahraga-pagi-vs-olahraga-malam-mana-yang-lebih-baik/
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Cobalah berolahraga minimal tiga kali seminggu selama sekitar 30 sampai 45 

menit. Jika Anda adalah tipe orang yang jarang olahraga, cobalah 5 sampai 10 

menit pada awal olahraga, dari sini nanti Anda bisa meningkatkan waktunya.  

Jika kadar gula darah Anda kurang dari 100-120, makanlah apel atau segelas 

susu sebelum Anda berolahraga. Saat Anda sedang berolahraga, bawalah 

makanan ringan agar gula darah Anda tidak turun.  

a. Tips jika Anda menggunakan insulin 

1) Berolahraga setelah makan, bukan sebelum makan. 

2) Tes gula darah Anda sebelum, selama, dan sesudah olahraga. Jangan 

berolahraga bila kadar gula darah Anda rendah, kurang dari 70. 

3) Hindari berolahraga sebelum tidur karena bisa menyebabkan gula 

darah Anda turun di malam hari. 

b. Tips jika Anda tidak menggunakan insulin 

1) Temui dokter Anda, jika Anda berniat untuk ikut kelas fitness atau 

program latihan olahraga. 

2) Tes gula darah Anda sebelum dan sesudah berolahraga jika Anda 

mengonsumsi obat diabetes. Pastikan Anda gula darah tidak lebih 

rendah dari 70. 

3. Tes gula darah Anda setiap hari 

Pemantauan kadar gula darah secara rutin adalah cara utama untuk mengatasi 

diabetes dan menjaga kadar gula darah Anda tetap normal. Pemeriksaan ini 

akan memberitahu Anda kadar glukosa darah Anda secara real time atau saat 

itu juga. Sebaiknya Anda memang memiliki alat untuk memeriksa kadar gula 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/diabetes-kencing-manis/serba-serbi-pemeriksaan-diabetes-di-rumah/
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darah di rumah.Anda bisa menggunakan alat tes gula darah yang disebut 

glukometer.  

Berikut petunjuk cara pemakaiannya: 

a. Setelah mencuci tangan, masukkan test strip ke alat ukur gula darah. 

b. Tusuk ujung jari dengan jarum yang disediakan agar mengeluarkan darah. 

c. Remas atau pijat jari sampai keluar darah (ukuran sampel darah yang 

diperlukan berbeda-beda tergantung alat ukurnya). 

d. Pegang dan tahan ujung test strip sampai darah menetes pada test strip, 

dan tunggu hasilnya. 

e. Kadar glukosa darah akan muncul di layar alat ukur. 

Tingkat gula darah pada tubuh mengalami perubahan, terutama 

sebelum dan setelah makan. Tingkat gula darah normal sebelum makan 70-

130 mg/dL, sedangkan setelah delapan jam puasa seharusnya kurang dari 100 

mg/dL. Kemudian, tingkat gula darah dua jam setelah makan seharusnya 

kurang dari 180 mg/dL dan menjelang tidur berkisar 100-140 mg/dL. Jumlah 

kadar gula darah dapat menggambarkan kondisi kesehatan Anda. Kadar gula 

darah tinggi dianggap sebagai pertanda bahwa kondisi tubuh Anda sedang 

tidak sehat. Catat kadar gula darah setiap kali Anda memeriksa kadar gula 

darah. 

4. Pastikan Anda selalu minum obat atau suntik insulin 

Meski diabetes tidak bisa disembuhkan, pendeteksian sejak dini 

memungkinkan kadar gula darah penderita diabetes bisa dikendalikan. Tujuan 
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pengobatan diabetes adalah untuk mengatasi diabetes, memertahankan 

keseimbangan kadar gula darah dan meminimalisasi risiko komplikasi.  

 

2.2.8. Cara Mempertahankan Rasa Nyaman Dan Sehat 

Menurut (Lisiswanti, 2016) Diyakini bahwa kadar Gula Darah yang tinggi 

dan berkepanjangan disamping akan menimbulkan keluhan keluhan yang sangat 

menganggu seperti sering buang air kecil,lapar,haus dan cepat lelah,juga 

merupakan awal perjalanan terjadinya komplikasi Diabetes Melitus.Oleh karena 

itu tindakan pertama yang harus selalu diupayakan ialah menurunkan kadar gula 

darah melalui berbagai cara yaitu pengaturan Makan, melakukan Aktifitas Fisik, 

minum Obat teratur, edukasi berkelanjutan. 

 

2.2.9. Olahraga Yang Tepat Bagi Penyandang Diabetes Melitus 

Menurut kepustakaan,olahraga yang tepat bagi penyandang diabetes 

melitus adalah olahraga yang tetap mengacu pada prinsip umum berolahraga,yaitu 

dengan memperhatikan frekuensi,intensitas,durasi dan jenis olahraga.Sebaiknya 

penyandang DM memilih olahraga yang disenangi atau mengkombinasikan 

beberapa jenis olahraga dan diharapkan olahraga dapat dilakukan seumur 

hidup,sesuai dengan kondisi dan kemampuan tubuh pasien (Sudarsono, 2015). 

Sebaiknya penyandang DM tidak melakukan latihan jasmani atau 

berolahraga dengan durasi lebih dari 60 menit,sebab dapat menimbulkan 

hipoglikemia,pembentukan benda keton,dll.Hal ini terjdi akibat masuknya glukosa 

yang berlebihan kedalam sel saat berolahraga sehingga kadar gula darah akan 
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menurun dan selanjutnya dapat terjadi pemecahan lemak tubuh secara berlebihan 

(Sudarsono, 2015). 

Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah setiap berolahraga harus terdiri 

dari 3 tahapan berturut turut,pemanasan(5-10 menit)latihan inti(20-40 menit)dan 

pendinginan 5-10 menit).Durasi dan intensitas ditentukan berdasarkan kondisi 

tubuh dan tingkat penyakit DM pasien,usia,tingkat kebugaran,penyakit yang 

menyertai dll (Putra, 2018). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan penyandang DM pada saat atau 

sesudah berolahraga,adalah tanda tanda hipoglikemia(rasa lemas dan 

berkeringat).Oleh karena itu jangan lupa selalu membawa makanan kecil untuk 

mengatasi bila timbul hipoglikemia.Saat sesudah berolahraga atau pada saat 

pemulihan pasien harus mewaspadai akan kemungkinan terjadinya 

hipoglikemia,sebab pada saat pemulihan proses metabolisme yang tinggi akibat 

berolahraga akan tetap berlangsung hingga beberapa jam kemudian. 

 

2.2.10. Beberapa Cara Untuk Mengobati Diabetes Melitus 

Menurut Lisiswanti, 2016Diabetes Tipe 2Kebanyakan membutuhkan 

terapi obat untuk mengontrol gula darah. Untuk mencapai kadar gula darah 

normal, mungkin dengan dengan penurunan berat badan, diet sehat dan olahraga 

teratur.  

Pembedahan untuk penurunan berat badan mungkin menjadi salah satu 

pilihan bagi beberapa penderita obesitas yang menderita diabetes tipe 2. 

1. Olahraga. 

2. Membatasi Asupan Gula 
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3. Perbanyak Konsumsi Ikan 

4. Hindari Memakan Makanan Cepat Saji. 

Jenis-jenis golongan obat diabetes untuk diabetes tipe 2 meliputi: 

Biguanide. Biguanide akan menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi 

jumlah gula yang diproduksi oleh hati. Obat dari kelompok biguanide yang paling 

umum adalah metformin. 

1. Sulfonilurea 

Sulfonilurea bekerja dengan cara merangsang sel-sel beta pada pankreas 

untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Beberapa contoh obat diabetes ini 

meliputi metformin, glimepiride, gliclazide, glyburide, chlorpropamide, dan 

tolazamide. 

2. Alpha-glukosidase inhibitors 

Alpha-glukosidase inhibitors dapat mengurangi kadar gula darah dengan 

membantu tubuh dalam memecah makanan yang mengandung pati dan gula. 

Agar hasilnya maksimal, obat diabetes ini harus diminum sebelum Anda 

makan. Acarbose dan miglitol merupakan contohnya. 

3. Dopamine agonis 

Para pakar menduga bahwa dopamine agonist dapat mencegah resistansi 

insulin dan memperbaiki ritme kerja tubuh. Obat ini mempengaruhi kerja 

hormon dopamine sehingga hipotalamus akan mendapat sinyal untuk 

menurunkan toleransi glukosa, asam lemak bebas (Free fatty acid), dan 

trigliserida. Salah satu contoh obat diabetes insi adalah bromocriptine. 

https://www.sehatq.com/obat/metformin
https://www.sehatq.com/obat/glimepiride
https://www.sehatq.com/obat/gliclazide
https://www.sehatq.com/obat/acarbose
https://www.sehatq.com/penyakit/trigliserida
https://www.sehatq.com/obat/bromocriptine
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4. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors 

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors atau DPP-4 inhibitors dibutuhkan oleh 

tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin dan menurunkan gula darah 

tanpa menyebabkan hipoglikemia. Contoh obat diabetes ini meliputi 

alogliptin, alogliptin-metformin, linagliptin, saxagliptin, serta sitagliptin-

metformin. 

5. GLP-1 receptor agonist 

Cara kerja GLP-1 receptor agonist adalah dengan meningkatkan 

pertumbuhan sel-B dan jumlah insulin yang digunakan oleh tubuh. Obat 

diabetes ini dapat mengurangi nafsu makan dan kadar glukagon yang dipakai 

oleh tubuh, sehingga bermanfaat untuk penderita diabetes. 

GLP-1 receptor agonist juga dianjurkan sebagai bagian dari pengobatan pada 

pasien diabetes yang juga mengidap gagal jantung, atherosclerosis, dan 

gangguan ginjal kronis yang lebih dominan dari diabetesnya. 

Contoh GLP-1 receptor agonist meliputi albiglutide,dulaglutide, exenatide, 

liraglutide, dan semaglutide. 

6. Meglitinide 

Meglitinide diperlukan oleh tubuh untuk membantu proses pelepasan insulin. 

Namun obat diabetes ini juga dapat menurunkan gula darah terlalu rendah, 

sehingga belum tentu cocok untuk semua pasien kencing manis. 

Nateglinide, repaglinide, dan repaglinide-metformin merupakan beberapa 

contoh golongan meglitinide. 

https://www.sehatq.com/artikel/penderita-hipoglikemia-ini-cara-menaikkan-gula-darah-lewat-makanan
https://www.sehatq.com/artikel/makanan-yang-mengatasi-nafsu-makan
https://www.sehatq.com/artikel/per-bedaan-gagal-jantung-kiri-dan-gagal-jantung-kanan-serta-cara-mengobatinya
https://www.sehatq.com/artikel/kencing-manis-waspadai-gejala-diabetes-pada-anak-diabetes-tipe-1
https://www.sehatq.com/obat/repaglinide
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7. Sodium-glucose transporter2 inhibitors 

SGLT2 inhibitors akan membantu dalam membuang gula darah dari dalam 

tubuh penderita melalui urine. Dengan ini, ginjal tidak lagi menyimpan terlalu 

banyak glukosa.Sama seperti GLP-1 receptor agonist, penggunaan obat 

diabetes ini juga dianjurkan sebagai salah satu alternatif untuk penderita 

diabetes dengan gagal jantung, atherosclerosis, dan gangguan ginjal kronis 

yang lebih mendominasi. 

Jenis obat yang termasuk SGLT2 inhibitors meliputi 

dapagliflozin,dapagliflozin-metformin,canagliflozin, canagliflozin-

metformin,empagliflozin, empagliflozin-metformin,empagliflozin-linagliptin, 

serta ertugliflozin. 

8. Thiazolidinesdione 

Thiazolidinesdione berfungsi menurunkan gula darah di dalam hati, sekaligus 

membantu sel-sel lemak dalam menggunakan insulin.Rosiglitazone, 

rosiglitazone-glimepiride, pioglitazone-alogliptin, pioglitazone-glimepiride, 

dan pioglitazone-metformin merupakan contoh obat diabetes ini.Perlu diingat 

bahwa thiazolidinesdions dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. 

Karena itu, dokter akan memantau fungsi jantung penderita diabetes secara 

ketat selama pengobatan. 

https://www.sehatq.com/obat/rosiglitazone
https://www.sehatq.com/artikel/bisakah-penyakit-jantung-bawaan-disembuhkan
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2.3 Konsep Kadar Gula Darah 

2.3.1. Defenisi Kadar Gula Darah 

Glukosa adalah karbohidrat terpenting bagi tubuh karena glukosa 

bertindak sebagai bahan bakar metabolik utama.Glukosa juga berfungsi sebagai 

perkusor untuk sintesis karbohidrat lain,misalnya glikogen,galaktosa,ribosa dan 

deoksiribosa.Glukosa merupakan produk akhir terbanyak dari metabolisme 

karbohidrat.Sebagian besar karbohidrat diabsorbsi kedalam darah dalam bentuk 

glukosa,sedangkan monosakarida lain seperti fruktosa dan galaktosa akan diubah 

menjadi glukosa didalam hati.Karena itu glukosa merupakan monosakarida 

terbanyak didalam darah(Herwanto,2016). 

 

2.3.2. Pemeriksaan Kadar Gula Darah  

Menurut Tasman, (2017) ada berbabgi cara yang biasanya dilakukan untuk 

memeriksa kadar glukosa darah diantaranya: 

1. Gula darah puasa (GDP) 

Cek gula puasa akan dilakukan setelah Anda berpuasa selama 8 jam. Puasa 

ini khusus puasa makan dan minum-minuman mengandung energi atau gula. 

Yang hanya diperbolehkan hanya minum air putih. Pada tes ini dapat 

diketahui apakah Anda memiliki kadar gula darah normal, termasuk dalam 

prediabetes, atau mengalami diabetes. Berikut ini kriteria kadar gula darah 

normal berdasarkan tes GDP: 1.Kadar gula darah normal: di bawah 100 mg/dl 

a. Prediabetes: 100-125 mg/dl 

b. Diabetes di atas 125 mg/dl 

2. Gula darah 2 jam postprandial (GD2PP) 
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Pada tes kali ini akan dilakukan 2 jam setelah Anda makan terakhir. Tes ini 

dilakukan untuk melihat apakah orang dengan diabetes mengonsumsi 

makanan yang tepat atau tidak.Berikut ini kriteria kadar gula darah normal 

dari tes GD2PP yaitu: 

a.Pre diabetes: 140-199 mg/dl 

  b.Diabetes: lebih dari 200 mg/ dl 

3. Gula darah sewaktu (GDS) 

Tes gula darah sewaktu bisa dilakukan kapanpun sepanjang hari, tanpa harus 

puasa dahulu atau melakukan persyaratan lain.Orang yang sehat atau 

memiliki kadar gula darah normal akan menunjukan angka kadar gula darah 

sewaktu yang tidak jauh berbeda sepanjang hari.Jika hasil GDS Anda 

berubah-ubah tiap waktu bahkan ada yang tiba-tiba bisa 200 mg/hari, ini bisa 

menjadi suatu tanda ada yang sedang bermasalah dengan gula darah orang 

tersebut.Berikut ini kriteria kadar gula darah normal menurut tes GDS:  

a. Kadar gula darah normal : di bawah 200 mg/dl\ 

b. Diabetes: di atas 200 mg/dl. 

 

2.3.3. Dampak Kadar Gula Darah Terlalu Tinggi 

Kadar gula darah dikatakan terlalu tinggi jika melebihi 200 mg/dL. Istilah 

medis untuk kadar gula darah terlalu tinggi adalah hiperglikemia. Hiperglikemia 

dapat terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin, yaitu hormon yang 

dilepas oleh pankreas. Insulin berfungsi menyebarkan gula dari darah ke seluruh 

sel-sel tubuh agar bisa diproses menjadi energi. 
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Gula darah tinggi juga dapat terjadi bila sel-sel tubuh tidak sensitif 

terhadap insulin, sehingga gula dari darah tidak dapat masuk ke dalam sel untuk 

diproses. Gula darah tinggi sering dialami oleh penderita diabetes yang tidak 

menjalani gaya hidup sehat, misalnya terlalu banyak makan, kurang berolahraga, 

atau lupa mengonsumsi obat diabetes atau insulin. Selain itu, gula darah tinggi 

pada penderita diabetes juga dapat dipicu oleh stres, infeksi, atau mengonsumsi 

obat-obatan tertentu. 

Orang normal yang tidak menderita diabetes juga bisa terkena 

hiperglikemia, terutama jika sedang mengalami sakit berat. Tanda-tanda Anda 

memiliki kadar gula darah  adalah badan terasa lelah, nafsu makan sangat tinggi, 

bobot tubuh berkurang, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. 

Jika kadar gula darah mencapai 350 mg/dL atau lebih, gejala yang dapat 

muncul adalah sangat haus, penglihatan buram, pusing, gelisah, dan penurunan 

kesadaran. Di samping itu, kulit akan terlihat memerah, kering, dan terasa panas. 

Apabila tidak segera ditangani, kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa 

menimbulkan ketoasidosis diabetik  atau sindrom hiperglikemi hiperosmolar  

yang dapat berakibat fatal. 

Selain itu, kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu lama tanpa 

pengobatan dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada gigi dan gusi, 

masalah kulit, osteoporosis, gagal ginjal, kerusakan saraf, kebutaan, serta penyakit 

kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah). 
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2.3.4. Dampak Kadar Gula Darah Terlalu Rendah 

Gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia terjadi ketika kadar gula darah 

di bawah 70 mg/dL. Kondisi ini juga umum terjadi pada penderita diabetes, yaitu 

akibat efek samping obat antidiabetes yang dikonsumsinya. Obat antidiabetes, 

khususnya insulin, bisa menurunkan kadar gula darah secara berlebihan. Penderita 

diabetes tipe 2  tidak memiliki hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Oleh 

karena itu, diperlukan tambahan insulin dari luar yang biasanya berupa suntikan.  

Pada penderita diabetes, hipoglikemia dapat terjadi jika penggunaan 

insulin atau obat antidiabetes tidak diiringi oleh asupan makanan yang cukup. 

Olahraga yang berlebihan juga dapat memicu kondisi ini. Bukan hanya penderita 

diabetes, orang yang tidak menderita diabetes pun bisa mengalami hipoglikemia 

atau gula darah rendah. Beberapa penyebabnya adalah: terlalu banyak minum 

minuman beralkohol, menderita penyakit tertentu, seperti hepatitis, anoreksia 

revosa atau tumor pada pankreas, kekurangan hormon tertentu, mengonsumsi 

obat-obatan tertentu, misalnya quinine, tanpa sengaja mengonsumsi obat 

antidiabetes milik orang lain. 

Jika kadar gula darah rendah, tubuh akan terasa lemas dan tidak bertenaga. 

Gejala lain yang bisa Anda alami adalah lapar, keluar keringat dingin, kulit pucat, 

jantung berdebar, kesemutan di area mulut, gelisah, dan mudah marah.Sedangkan 

gejala yang akan Anda alami ketika kadar gula darah terlalu rendah (di bawah 40 

mg/dL), antara lain bicara melantur, sulit konsentrasi, tidak mampu berdiri atau 

berjalan, otot berkedut dan kejang. 

2.3.5. Mari Cek Gula Darah Anda 
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Tes gula darah umumnya dianjurkan bagi orang yang memiliki gejala 

diabetes, seperti sering haus, sering buang air kecil, dan sering merasa lapar. 

Selain itu, tes ini juga dapat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki riwayat 

diabetes dalam keluarga. Cara untuk mengetahui kadar gula darah adalah dengan 

melakukan tes darah. Tes ini berguna untuk memonitor kadar gula darah dalam 

tubuh Anda, agar tidak keluar dari batas normal. Tes gula darah bisa dilakukan 

sendiri di rumah menggunakan alat glukometer. Sampel darah untuk pemeriksaan 

ini diambil dengan menusuk ujung jari menggunakan jarum khusus.Anda juga 

bisa melakukan tes gula darah di rumah sakit. Ada beberapa jenis tes gula 

darah yang bisa dilakukan yaitu: 

1. Tes gula darah puasa 

Anda diharuskan puasa delapan jm sebelum pengambilan sampel darah. Tes 

ini sering dipakai untuk mendiagnosis kondisi pradiabetes dan penyakit 

diabetes. 

2. Tes toleransi glukosa oral (TTGO) 

Dalam tes ini Anda akan diberikan glukosa dalam jumlah tertentu, dan dua 

jam kemudian, kadar gula dalam darah Anda akan diperiksa. 

3. Tes hemoglobin A1c (HbA1c) atau glikohemoglobin 

Tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah pada sel darah merah. 

Hasil tes HbA1c dapat memberi informasi mengenai kadar gula Anda selama 

2-3 bulan terakhir. Tes ini memudahkan dokter untuk menyesuaikan dosis 

dan jenis obat-obatan antidiabetes, jika diperlukan. Anda tidak perlu 

menjalani persiapan khusus untuk melakukan tes ini. 
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4. Tes gula darah sewaktu 

Tes ini bisa dilakukan kapan saja dan tidak memerlukan persiapan khusus. 

Namun, pemeriksaan gula darah sewaktu tidak dapat digunakan untuk 

mendiagnosa diabetes. Pemeriksaan ini hanya dipakai untuk memantau naik-

turunnya gula darah pada penderita diabetes, atau untuk melihat kadar gula 

darah pada pasien dengan kondisi tertentu, misalnya lemas atau pingsan.Jika 

hasil tes gula darah sewaktu Anda tinggi, belum tentu Anda menderita 

diabetes. Bisa jadi kondisi ini merupakan pengaruh dari makanan atau 

minuman yang baru saja Anda konsumsi. 

Apabila hasil tes gula darah sewaktu Anda menunjukkan kadar yang 

rendah, namun Anda tidak merasa lemas atau pusing, kemungkinan ada kesalahan 

pada alat atau teknik pemeriksaan. Oleh karena itu, Anda perlu mendiskusikan 

kembali hasil pemeriksaan ini dengan dokter. Sangat dianjurkan untuk 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter mengenai tes apa yang cocok untuk 

Anda jalani. Tanyakan pula kepada dokter mengenai risiko atau hal-hal lainnya 

yang berkaitan dengan tes tersebut (Tasman, 2017). 

 

2.3.6 Kadar Gula Darah Normal 

Kadar gula darah normal tidak selalu sama, tergantung kapan tes 

dilakukan, setelah atau sebelum makan. Berikut ini adalah batasan kadar gula 

darah normal, namun memiliki patokan yang berbeda-beda. 

 

1. Tes gula darah setelah makan 
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Jika tes gula darah dilakukan dua jam setelah makan, maka kadar gula 

darah normal adalah kurang dari 140 mg/dL atau 7.8 mmol/L. Batasan ini 

berlaku untuk orang berusia di bawah 50 tahun.Bagi orang yang berusia 50-

60 tahun, kadar normalnya adalah kurang dari 150 mg/dL atau 8.3 mmol/L. 

Sedangkan pada orang berusia 60 tahun ke atas, kadar gula darah normal 

adalah 160 mg/dL atau 8.9 mmol 

2. Tes gula darah setelah puasa 

Jika tes gula darah dilakukan setelah puasa, maka kadar gula darah yang 

normal seharusnya kurang atau sama dengan 100 mg/dL atau 5.6 mmol/L.  

3. Tes gula darah secara acak 

Jika tes gula darah dilakukan secara acak (tes gula darah sewaktu), maka 

hasilnya tidak bisa disamakan, tergantung dari kapan tes dilakukan dan apa 

yang dikonsumsi sebelum tes.Secara umum, kadar gula darah normal 

adalah 80-120 mg/dL atau 4.4-6.6 mmol/L, jika tes dilakukan sebelum 

makan atau setelah bangun tidur. Sedangkan jika tes dilakukan sebelum 

tidur, batasan normalnya adalah 100-140 mg/dL atau 5.5-7.7 mmol/L. 

4. Tes hemoglobin untuk gula darah 

Pada tes hemoglobin untuk gula darah (HbA1c), kadar normalnya adalah 

kurang dari atau sekitar 7 persen.Namun perlu Anda ingat, batasan yang 

dipakai setiap laboratorium mungkin akan berbeda, tergantung alat yang 

digunakan. Jadi, gunakanlah patokan yang diberikan oleh laboratorim 

tempat Anda memeriksa gula darah. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

37 

Di samping itu, pastikan juga Anda mencatat tanggal tes dan hasilnya, serta 

apa saja yang Anda konsumsi dan aktivitas yang Anda lakukan sebelum 

menjalani tes tersebut(Tasman, 2017). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

3.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu uraian dari visualisasi hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya,atau antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain dari masalah yang diteliti.(Notoatmodjo,2012). 

Bagan 3.1.  Kerangka Konsep Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap 

Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes 

Melitus Di Wilayah Puskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan: 

                                            : Variabel yang diteliti 

                                            : Ada Pengaruh    

 

Kadar Gula Darah 

1.Normal 180 mg/dl 

2.Tinggi >200 mg/dl 

3.Rendah >70 mg/dl 

Sebelum 

Latihan Fisik 

Jalan Kaki 

Sesudah 

38 
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3.2. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian,sampai terbukti melalui data yang terkumpul(Arikunto 2012). Dari 

kajian diatas tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut.  

HA: Ada pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar gula darah 

pada penderita diabetes melitus tipe 2 tahun 2020,maka HO diterima 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian  

Rancangan Penelitian yang digunakan peneliti adalah rancangan pra 

eksperimental yaitu (one-group pre post test design).pra eksperiment merupakan 

suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh adanya 

keterlibatan penelitian dalam melakukan manipulasi terhadap variabel bebas pada 

penelitian yang akan dilakukan.Subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi 

yaitu diberi pre test kemudian diobservasi kembali setelah pemberian intervensi 

untuk mengetahui akibat dari perlakuan atau intervensi yang telah 

diberikan(Nursalam, 2016). 

Tabel 4.1.Tabel desain penelitian pra eksperiment one group pre test design. 

O1 X1,X2,X3 O2 

 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus dimana seorang penelitian 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut(Nursalam 2016).Populasi digunakan 

dalam penelitian ini adalah pasien diabetes melitus dipuskesmas gambir baru 

kisaran yang berjumlah 640/tahun pasien dan 53/bulan (Puskesmas Gambir Baru 

Kisaran Tahun 2020). 

 

 

40 
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4.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut(Nursalam 2016). 

a.Teknik Sampling 

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik Accidental Sampling.Accidental 

Sampling merupakan pengambilan sampel secara accidental dengan mengambil 

responden yang kebetulan ada disuatu tempat yang sesuai dengan tempat 

penelitian(Notoatmodjo, 2010).Sehingga dalam teknik accidental sampling ini 

peneliti mengambil responden pada saat itu juga di Puskesmas Gambir Baru 

Kisaran. 

b.Jumlah Sample 

 Sample penelitian ini menggunakanRumus Slovinsebanyak 35 orang. 

n =     N 

  Nd²+1 

n=  53 

  53(0,1)²+1 

n=  53 

  53(0,001)+1 

n=  53 

  0,53+1 

n=  53 

  1,53 

n= 34,6 

n= 35 

Jadi Sampel penelitian yang saya ambil sebanyak 35 orang. 
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4.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain(Nursalam 2016).Pada penelitian ini variabel 

independennya adalah latihan fisik jalan kaki. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel 

lain (Nursalam 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kadar 

gula darah pada pasien diabetes melitus. 

4.3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut.Karakteristik yang dapat 

diamati(diukur)itulah yang merupakan kunci definisi operasional(Nursalam,2016) 

Tabel 4.3. Definisi Operasional latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan 

kadar gula darah pada penderita diabetes melitus di Puskesmas 

Gambir Baru Kisaran Tahun 2020 

Variabel Definisi Indikator Alat ukur Skala Skor 

Variabel 

independen 

latihan fisik 

jalan kaki 

Latihan fisik 

jalan kaki 

merupakan cara 

mudah untuk 

sehat,namun 

hasil maksimal 

bagi kesehatan 

saat berjalan 

kaki 

Latihan fisik 

jalan kaki 

dilakukan 3 

kali dalam 

seminggu 

selama 20 

menit dalam 

100 langkah 

dengan 

langkah jalan 

biasa  

Standar 

operasional 

Prosedur(S

OP) 

Latihan 

Fisik Jalan 

Kaki 

- - 
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Variabel 

dependen 

kadar gula 

darah 

Glukosa adalah 

karbohidrat 

terpenting bagi 

tubuh karena 

glukosa 

bertindak 

sebagai bahan 

bakar 

metabolik 

utama. Glukosa 

merupakan 

produk akhir 

terbanyak dari 

metabolisme 

karbohidrat. 

Kadar gula 

darah 

puasaKadar 

gula darah 

sewaktu 

Kadar gula 

darah oral 

Lembar 

Observasi 

 

 

 

 

Ordinal 1.Normal: 

180mg/dl 

 

2.Tinggi 

<200mg/d

l 

 

3.Rendah 

>70mg/dl 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang dipilih oleh peneliti dalam kegiatan 

tersebut menjadi sitematis dan mudah(Nursalam,2016). 

Untuk pertanyaan dalam sop ini menggunakan pertanyaan 

tertutup.Pertanyaan seperti ini mempunyai keuntungan mudah mengarahkan 

jawaban responden dan juga mudah diolah dengan bentuk variasi pertanyaan 

multiple choice yaitu pertanyaan ini menyediakan beberapa jawaban alternatif dan 

responden hanya memilih satu diantaranya yang sesuai dengan 

pendapatnya(Nursalam,2016). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sop dan observasi 

yang ditujukan kepada pasien diabetes melitus di Puskesmas Gambir Baru 

Kisaran. 
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4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Gambir baru Kisaran 

karena populasi Penderita diabetes melitus yang memadai. 

4.5.2 Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 13 april 

sampai tanggal 16 Mei Tahun 2020. 

 

4.6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan data 

Pengambilan data adalah proses perolehan subjek dan pengumpulan data 

untuk suatu penelitian.Langkah langkah aktual untuk mengumpulkan data sangat 

spesifik untuk setiap studi dan bergantung pada teknik desain dan pengukuran 

penelitian(Grove,2017).Dimana terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian dan 

observasi dengan mengisi lembar sopdiabetes melitus sehingga didapatkan sedang 

dan berat.Jika pasien DM responden sedang dan berat,responden diajarkan untuk 

memeriksa kadar gula darah.Selanjutnya diobservasi kembali pasien dm pada 

responden untuk melihat perubahan setelah dilakukan intervensi. 

4.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengukuran teknik observasional melibatkan interaksi antara subjek dan 

peneliti,dimana peneliti memiliki kesempatan untuk melihat subjek setelah 

dilakukan perlakuan(Grove 2017).Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

peneliti adalah sop. 
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Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti membagi 

proses menjadi 3 bagian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti akan menjelaskan prosedur kerja sebelum dilakukannya latihan fisik 

jalan kakiterhadap pemeriksaan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus 

diwilayah Puskesmas Gambir Baru Kisaran Sebelum melakukan latihan fisik 

jalan kaki, peneliti terlebih dahulu memeriksa kadar gula darah responden dan 

melakukan pendekatan kepada responden.  

2. Peneliti akan mengajarkan latihan fisik jalan kakiterhadap responden, dengan 

mengistruksikan responden mengucapkan kata “STOP” ketika muncul pikiran 

yang tidak menyenangkan.  

3. Setelah dilakukan latihan fisik jalan kaki,dilakukan kembali memeriksa kadar 

gula darah oleh responden. Selanjutnya peneliti mengamati apakah ada 

latihan fisik jalan kaki terhadap kadar gula darah pada penderita diabetes 

melitus di Puskesmas Gambir Baru Kisaran. 

 

4.7. Kerangka Operasional 

 Kerangka operasional merupakan suatu abstrak,logika secara arti dan akan 

membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penelitian dengan body  

knowledge(Nursalam, 2016). 
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Bagan 4.1. Kerangka OperasionalLatihan Fisik Jalan Kaki Terhadap 

Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes 

Melitus Di Wilayah Puskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 

2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.8  Analisa Data 

Analisa data dibagi menjadi 2 yaitu analisa data Univariat dan analisa 

Bivariat yaitu sebagai berikut:  

 

 

Izin Penelitian 

 

Pengambilan Data 

 

Pengambilan Data Sebelum Intervensi  

Intervensi Latihan Fisik Jalan Kaki 

Pengambilan Data Sesudah Intervensi  

 

Pengolahan data 

Analisa Data 

Hasil 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

47 

1. Analisa univariat  

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, bentuk analisis univariate tergantung 

dari jenis datanya. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel (Notoatmojo, 2010).  

a.  Analisa kadar gula darah responden sebelum diberikan latihan fisik 

jalan kaki Di Puskesmas Gambir Baru Kisaran 

b.  Analisa kadar gula darah responden setelah diberikan latihan fisik 

jalan kaki Di Puskesmas Gambir Baru Kisaran 

2. Analisa bivariat  

Cara analisis data yang digunakan adalah analisis bivariate yang dilakukan 

terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi 

(Notoatmojo, 2010). Untuk mengetahui pengaruhlatihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus tipe 

2. 

Analisa data yang digunakan untuk menguji perubahan signifikasi antara 2 

sampel adalah uji paired T-test.Uji paired T-test untuk menguji ke efektifan 

suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ditentukan,maka 

peneliti menggunakan uji paired T-test. 
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4.9 Etika Penelitian 

 Dalam melakukan peneltian ada beberapa hal yang Berkaitan dengan 

permasalahan etik, yaitu memberikan penjelasan kepada calon responden peneliti 

tentang tujuan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian.  

1. Responden dipersilahkan untuk menandatangani informed consent karena 

menyetujui menjadi responden.  

2. Kerahasiaan informasi responden (confidentiality) dijamin oleh peneliti dan 

banyak kelompok data tertentu saja yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian atau hasil riset.  

3. Beneficence, peneliti sudah berupaya agar segala tindakan kepada responden 

mengandung prinsip kebaikan.  

4. Nonmaleficience, tindakan atau penelitian yang dilakukan peneliti tidak 

mengandung unsur bahaya atau merugikan responden.  

5. Veracity, penelitian yang dilakukan telah dijelaskan secara jujur mengenai 

manfaat, efeknya dan apa yang didapat jika responden dilibatkan dalam 

penelitian tersebut. 

Pada tahap awal peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan izin 

pelaksanaan penelitian kepada Ketua Program Studi Ners STIKes Santa Elisabeth 

Medan untuk melakukan penelitian tentang terapi latihan fisik jalan kakiterhadap 

penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus Tahun 2020. Setelah 

mendapatkan ijin penelitian, maka peneliti mengambil sampel dengan rumus 

slovinpada penderita diabetes melitus Tahun 2020.  
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Peneliti telah memperkenalkan diri kepada responden, kemudian 

memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan dan prosedur penelitian. 

Responden bersedia maka dipersilahkan untuk menandatangani informed consent. 

Responden diperlakukan sebagai agen otonomi, secara sukarela memutuskan 

apakah akan mengambil bagian dalam penelitian, tanpa risiko perlakuan 

prasangka.  

Hal ini berarti bahwa responden memiliki hak untuk mengajukan 

pertanyaan, menolak memberikan informasi, dan menarik diri dari penelitian. 

Dalam pelaksanaan latihan fisik jalan kaki, peneliti memiliki kewajiban untuk 

menghindari,mencegah, atau meminimalkan bahaya dalam penelitian dan Peneliti 

akan menyakinkan bahwa partisipasi responden atau informasi yang mereka 

berikan, tidak akan disebarkan dan di jaga kerahasiaannya (Nursalam, 2016). 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian tentang latihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus di 

Puskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020.Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Puskesmas Gambir Baru Kisaran.Puskesmas Gambir Baru Kisaran adalah 

puskesmas yang terletak di jalan DR.FL.Tobing NO.32 Kisaran.Puskesmas ini 

memiliki Visi yaitu”Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Optimal 

Menuju Kecamatan Sehat.”Misi Puskesmas Gambir Baru Kisaran ini adalah 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,meningkatkan pengetahuan dan 

kemandirian untuk hidup sehat,meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk 

memberikan pelayanan prima pada masyarakat,meingkatkan kemitraan program 

dan lintas sektor.Tata NilaiPuskesmas gambir baru kisaran adalah  

kebersamaan,ramah,empati,professional.Penelitian ini dilaksanakan Pada tanggal 

27 april 2020-18 mei 2020 dipuskesmas gambir baru kisaran.Adapun jumlah 

responden seluruh penderita penyakit diabetes melitus tipe 2 sebanyak 35 

responden. 

menggunakan teknik Accidental Sampling.Accidental Sampling merupakan 

pengambilan sampel secara accidental dengan mengambil responden yang 

kebetulan ada disuatu tempat yang sesuai dengan tempat penelitian(Notoatmodjo, 

2010). 

 

50 
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5.2. Hasil Penelitian 

Tabel 5.1.  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Di Puskesmas  

Gambir Baru Kisaran Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, 

Agama,dan Pekerjaan (n=35). 

No Karakteristik Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

19 

16 

 

54,3 

45,7 

 Total 35 100,0 

2 Umur 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

>66 tahun 

 

8 

8 

11 

8 

 

22,9 

22,9 

31,4 

22,9 

 Total 35 100,0 

3 Agama 

Kristen 

Islam 

 

13 

22 

 

37,1 

62,9 

 Total 35 100,0 

4 Pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga 

TNI/POLRI 

Pedagang 

PNS 

Petani 

Tukang Becak 

Pensiunan 

 

6 

2 

2 

7 

4 

3 

11 

 

17,1 

5,7 

5,7 

20,0 

11,4 

8,6 

31,4 

 Total 35 100,0 

 

Hasil penelitian diperoleh bahwa responden berjenis kelamin perempuan 

16 orang (45,7%) dan laki-laki 19 orang(54,3%).Responden yang berumur 36-45 

tahun sebanyak 8 orang(22,9%),46-55 tahun sebanyak 8 orang(22,9%),56-65tahun 

sebanyak 11 orang(31,4%),dan umur >66 tahun sebanyak 8 orang(22,9%).  

Responden beragama kristen sebanyak 13 orang(37,1%) dan beragama islam 22 

orang(62,9%).Responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 oran

g(17,1%),TNI/POLRI sebanyak 2 orang(5,7%),pedagang sebanyak 2 orang(5,7%)
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,PNS sebanyak 7 orang(20,0%),Petani sebanyak 4 orang(11,4%),Tukang Becak 

sebanyak 3 orang(8,6 %) dan Pensiunan sebanyak 11 orang(31,4%). 

5.2.1. Penurunan Kadar Gula Darah Sebelum Melakukan Latihan Fisik Jalan 

Kaki Dipuskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020 

 

Tabel 5.2  Kadar Gula Darah Sebelum Melakukan Latihan Fisik Jalan Kaki 

Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Gambir 

Baru Kisaran Tahun 2020. ( n=35) 

Sebelum Kadar Gula 

Darah 
F % 

Normal (180 mg/dl) 

Rendah (>70 mg/dl) 

Tinggi(200 mg/dl) 

9 

6 

20 

25,7 

57,1 

17,1 

Total  35 100 

 

Berdasarkantable5.2diperolehbahwadatakadar gula darah sebelummelakuk

an latihan fisik jalan kaki adalah normal yaitu sebanyak 9 orang(25,7%), 

tinggi sebanyak 20 orang(57,1%),dan rendah sebanyak 6 orang(17,1).Total pasien 

semua sebanyak 35 orang(100,0).  

 

5.2.2.Penurunan Kadar Gula Darah Sesudah Melakukan Latihan Fisik Jalan Kaki 

Dipuskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020. 

Tabel 5.3 Kadar Gula Darah Sesudah Melakukan Latihan Fisik Jalan Kaki 

Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Gambir 

Baru Kisaran Tahun 2020 (n=35) 

Sesudah Kadar Gula 

Darah 
F % 

Normal (180 mg/dl) 

Rendah (>70 mg/dl) 

Tinggi(200 mg/dl) 

30 

5 

- 

85,7 

14,3 

- 

Total  35 100 

 

Berdasarkan tabel 5.3.diperoleh bahwa data kadar gula darah sesudah 

melakukan latihan fisik jalan kaki adalah normal yang sudah sebanyak 30 orang 
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(85,7%) dan sebagian masih ada yang rendah kadar gula darahnya sebanyak 5 

orang(14,3%).Total pasien semua sebanyak 35 orang(100,0%). 

5.2.3. Pengaruh Latihan fisik Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah 

Pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Dipuskesmas Gambir Baru Kisaran 

Tahun 2020. 

 

Tabel5.4. Analisis Pengaruh Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap  

 Penurunan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus 

Tipe 2 Di Puskesmas Gambir Baru Kisaran 

 

Penurunan 

Kadar Gula 

Darah 

Mean 
Std.Deviat

ion 
Lower Upper 

t 

 
P Value 

Sebelum 

dan 

Sesudah  

1,171 985 

 

833 1,510 7,038 ,000 

 

 

Berdasarkan hasil uji paired t-test penelitian diperoleh data bahwa terdapat 

sebelum dan sesudah dilakukan latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar 

gula darah adalah nilai mean 1,171, standart deviation 985, standart eror mean 

166, upper 1,510, T 7,038, dan p value= 000 

 

5.3. Pembahasan  

5.3.1.  Jenis Kelamin,Umur,Agama dan Pekerjaan Terhadap Penurunan 

Kadar Gula darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2   

 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dipuskesmas gambir 

baru kisaran tahun 2020bahwa responden berjenis kelamin perempuan 16 orang 

(45,7%) dan laki-laki 19 orang(54,3%).Responden yang berumur 36-45 tahun 

sebanyak8orang(22,9%),46-55 tahun sebanyak 8 orang(22,9%),56-
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65 tahunsebanyak 11 orang(31,4%),dan umur >66 tahun sebanyak 8 

orang(22,9%).   

Responden beragama kristen sebanyak 13 orang(37,1%) dan beragama 

islam  22  orang(62,9%).Responden  yang  bekerja  sebagai  ibu  rumah  tangga 

sebanyak  6  orang(17,1%),TNI/POLRI  sebanyak  2  orang(5,7%), pedagang 

sebanyak  2  orang(5,7%),PNS  sebanyak  7  orang(20,0%), Petani  sebanyak  4 

orang(11,4%),Tukang Becak sebanyak 3 orang(8,6 %) dan Pensiunan sebanyak 

11 orang(31,4%). 

Sementara untuk angka harapan hidup bagi lansia paling tinggi pada 

perempuan dibandingkan daripada laki-laki,hal ini terlihat dengan keberadaan 

penduduk perempuan yang lebih banyak dari pada laki-laki,dimana jumlah lansia 

di indonesia yang berjenis kelamin perempuan sebesar 9,53% sedangkan laki-laki 

sebesar 8,54% (Kemenkes, 2017). 

 

5.3.2. Penurunan Kadar Gula Darah Sebelum Melakukan Latihan Fisik 

Jalan Kaki Dipuskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020  

 

Hasil penelitian diperoleh bahwa data kadar gula darah sebelum 

melakukan latihan fisik jalan kaki adalah normal yaitu sebanyak 9 

orang(25,7%),tinggi sebanyak 20 orang(57,1%),dan rendah sebanyak 6 

orang(17,1).Total pasien semua sebanyak 35 orang(100,0).Kemudian penelitian 

ini didapatkan kadar gula darah sebelum melakukan latihan fisik jalan kaki adalah 

tinggi sebanyak 20 orang. 

Wenny,(2018) Pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar 

gula darah pada penderita diaebetes melitus tipe 2 di rumah sakit cianjur terdapat 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

55 

65 responden didapatkan kadar gula darah tinggi sebanyak 33 orang(51,4%).Hal 

tersebut diakibatkan bahwa responden kadar gula darah yang tinggi dibanding 

dengan kadar gula darah yang normal. 

Menurut (Ana, 2017) Brisk Walking Dapat Menurunkan Kadar Glukosa 

Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Di Desa Kumplit Kecamatan Gepog 

Kabupaten Kudus terdapat 50 responden didapatkan kadar gula darah sebelum 

melakukan latihan fisik jalan kaki normal sebanyak 15 orang(28,5%),tinggi 21 

orang(32,7%) dan rendah sebanyak 14 orang(25,9%). Hal tesebut responden kadar 

gula darah yang tinggi dibanding dengan rendah dan normal. 

Kadar gula darah dikatakan terlalu tinggi jika melebihi 200 mg/dL. Istilah 

medis untuk kadar gula darah terlalu tinggi adalah hiperglikemia. Hiperglikemia 

dapat terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup insulin, yaitu hormon yang 

dilepas oleh pankreas. Insulin berfungsi menyebarkan gula dari darah ke seluruh 

sel-sel tubuh agar bisa diproses menjadi energi. 

 

5.3.3. Penurunan Kadar Gula Darah Sesudah Melakukan Latihan Fisik 

Jalan Kaki Dipuskesmas Gambir Baru Kisaran Tahun 2020. 

 

Hasil penelitian diperoleh bahwa kadar gula darah sesudah melakukan 

latihan fisik jalan kaki adalah normal yang sudah sebanyak 30 orang (85,7%) dan 

sebagian masih ada yang rendah kadar gula darahnya sebanyak 5 orang(14,3%). 

Total pasien semua sebanyak 35 orang(100,0%). 

 Menurut (Liwu, 2016) Pengaruh Antara Terapi Jalan Kaki Terhadap 

Penurunana Kadar Gula Darah Pada Penderita DM Tipe II diperoleh bahwa kadar 
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gula darah sesudah latihan fisik jalan kaki adalah hanya normal yang sebanyak 40 

orang(100,0%). 

Menurut (Sudiarto, 2019) Kombinasi walking exercise mempengaruhi 

kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus tipe 2.june 2019 diperoleh 

bahwa kadar gula darah sesudah melakukan latihan fisik jalan kaki terhadap 

penurunan kadar gula darah adalah normal sebanyak 44 orang(65,9) dan tinggi 

masih ada sekitar 20 orang(37,6%). 

Menurut (Mudatsir, 2017) Pengaruh Jalan kaki Terhadap Penurunan Kadar 

Gula Darah Pada pasien DM Tipe 2 Di Puskesmas  Krueng Barona Jaya Aceh 

Besar.Jurnal Ilmu Keperawatan 2017 diperoleh bahwa kadar gula darah sesudah 

melakukan latihan fisik jalan kaki adalah normal sebanyak 50 orang(79,3%). 

 

5.3.4. Pengaruh Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula 

Darah Pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Dipuskesmas Gambir 

Baru Kisaran Tahun 2020. 

 

Hasil penelitian didapatkan kadar gula darah padauji paired t-test 

penelitian diperoleh data bahwa terdapat sebelum dan sesudah dilakukan latihan 

fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar gula darah adalah nilai mean 1,171, 

standart deviation 985, standart eror mean 166, upper 1,510, T 7,038, dan p 

value= 000.Hal ini menunjukan adanya pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap 

penurunan kadar gula darah pada penderita diaebetes melitus tipe 2 dipuskesmas 

gambir baru kisaran tahun 2020. 

 Bahwa data kadar gula darah responden sebelum melakukan latihan fisik 

jalan kaki adalah 238,2 mg/dl sedangkan kadar gula darah responden sesudah 

melakukan jalan kaki sebesar 203,4 mg/dl (Isrofah, 2015).  
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 Menurut(Tasman, 2017)Pengaruh Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap 

Penurunan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II menunjukan 

kadar gula darah responden sebelum melakukan jalan kaki adalah 221,86 mg/dl 

dengan standart deviasi 21,084 dan kadar gula darah responden setelah melakukan 

jalan kaki adalah 171,84 mg/dl dengan standart deviasi 20,037. 

 Menurut(Fauzi, 2019) Penurunan Kadar Gula Darah Yang Melakukan 

Jalan Kaki menunjukan kadar gula darah responden sebelum melakukan jalan 

kaki adalah 108,93 mg/dl dan kadar gula darah setelah jalan kaki adalah 98,87 

mg/dl. 

Jalan kaki dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 20 menit dengan irama 

100 langkah per menit yang didahului dengan 5 menit pemanasan dan diakhiri 

dengan 5 menit pendinginan(Yitno, 2017 Pengaruh Jalan Kaki Ringan 30 Menit 

Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Lansia Penderita Diabates Mellitus 

Tipe 2). 

(Putri, 2016)Rerata Kadar Gula Darah Acak Yang Tidak Terkontrol 

latihan fisik yang tidak dilakukan sama sekali seminggu merupakan faktor risiko 

bagi penderita DM untuk mempunyai rerata kadar gula darah acak yang tidak 

terkontrol. 

Disini peneliti akan mengajarkan kepada responden tentang latihan jalan 

kaki dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara:Jelaskan manfaat dan tujuan 

tindakan yang akan dilakukan, Tanyakan kesiapan responden sebelum kegiatan dil

akukan, Lakukan pengukuran tekanan darah,kadar gula darah, dan denyut nadi 

sebelum melakukan latihan fisik jalan kaki, Lakukan pemanasan/peregangan otot 
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kepala,tangan dan kaki selama 5 menit, Lakukan latihan jalan kaki (walking 

exercise) dengan target 100 langkah dengan cara jalan biasa, Lakukan latihan 

selama 20 menit sebanyak 3 kali seminggu, Beri waktu istirahat selama 3 menit 

setiap 10 menit setelah latihan dilakukan, Lakukan latihan pada jalan yang 

mendatar, Anjurkan  responden  untuk  menjaga posisi tubuh dan mengatur 

kecepatan  langkahnya  agar  merasa  lebih nyaman selama kegiatan, Hentikan 

latihan bila responden merasa pusing dan sesak nafas, Lanjutkan latihan kembali 

dengan sisa waktu yang telah ditentukan, setelah responden beristirahat atau sudah

merasa tenang dan kondisirespondentelahmembaik,Latihan ditutup dengan 

pendinginan selama 5 menit,Berikan reinforcement pada responden setelah 

melakukan latihan, Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 

Setelah dilakukan latihan fisik jalan kaki, peneliti akan kembali melakukan 

pengukuran tekanan darah beserta kadar gula darah responden, disini ada terdapat 

pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan latihan fisik jalan kaki terhadap 

penurunan kadar gula darah karena sebelum dilakukan latihan fisik jalan kaki ada 

terdapat responden yang tinggi gula darahnya sedangkan setelah dilakukan latihan 

fisik jalan kaki sudah terdapat responden yang sudah normal kadar gula darahnya. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan   

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan jumlah sampel 35 responden 

tentang pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar gula darah 

pada penderita diabetes melitus tipe 2 dipuskesmas gambir baru kisaran maka 

dapat disimpulkan: 

1. Mengidentifikasi penurunan kadar gula darah sebelum diberikan intervensi  

latihan fisik jalan kakipada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah 

Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020, menunjukan bahwa kadar gula 

darahadalahtinggi yaitu sebanyak 20 orang. 

2. Mengidentifikasi penurunan kadar gula darah sesudah diberikan intervensi 

latihan fisik jalan kaki. pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 diwilayah 

Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020 menunjukan bahwa Hasil 

penelitian didapatkan kadar gula darah responden sesudah melakukan latihan 

fisik jalan kaki adalah normal yang sudah sebanyak 30 orang. 

3. Berdasarkan hasil uji paired t-test menganalisa pengaruh latihan fisik jalan 

kaki terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 

2 diwilayah Puskesmas gambir baru kisaran tahun 2020 didapatkan hasil p 

value=,000 

Ha Diterima: Hal ini menunjukan adanya pengaruh latihan fisik jalan kaki 

terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diaebetes melitus tipe 2 

dipuskesmas gambir baru kisaran tahun 2020 dan Ho ditolak. 

59 
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6.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan jumlah sampel 35responden 

mengenai pengaruh latihan fisik jalan kaki terhadap penurunan kadar gula darah 

pada penderita diabetes melitus tipe 2 di puskesmas gambir baru kisaran, maka 

disarankan:  

1. Bagi Puskesmas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan tenaga keperawatan dalam meningkatkan latihan fisik jalan 

kaki terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan 

untuk peneliti selanjutnya terutama dalam latihan fisik jalan kaki terhadap 

penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus. 
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3. Instrumen Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula 

Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Gambir Baru 

Kisaran Tahun 2020 

 

Kata Pengantar 

Segala Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Limpahan 

Rahmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Instrumen Yang 

Berjudul Latihan Fisik Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada 

Penderita Diabetes melitus Di Wilayah Puskesmas Gambir Baru Kisaran Dengan 

Sebaik-baiknya. 

 

1. Data Demografi 

 Nama : 

 Umur : 

 Jenis Kelamin :           Laki-Laki                 Perempuan 

 

 Pendidikan :           Tidak Sekolah                SD 

 

SMP  SMA 

 

Perguruan Tinggi 

 

 Berapa lama menderita Diabetes Melitus : 

 

 Pekerjaan :            Tidak Bekerja                PNS 

 

                                                 TNI/Polri                       Nelayan 

 

                                                 Pedagang                       Petani 

 

Dan Lain-lain, sebutkan.... 
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4. Standart Operasional ProsedurLatihan Fisik Jalan Kaki 

 

NO Kegiatan  ProsedurWalking Exercise 

 

 

1. Persiapan 

penderita 

DMTipe2 

1. Jelaskan Manfaat dan tujuan tindakan yg akan 

dilakukan 

  2. Pastikan penderita sudah akan terlebih dahulu 1-2 jam 

sebelum dilakukan latihan 

  3. Lakukan pengukuran tekanan darah dan denyut nadi 

(dalam keadaan istirahat) 

  4. Tentukan target denyut nadi  

  5. Anjurkan responden utk memakai pakaian yg nyaman 

selama latihan 

  6. Anjurkan penderita utk memakai alas kaki yg nyaman 

selama latihan 

2. Persiapan 

Alat 

1. Stopwatch 

2. Tensi meter 

3. Glukometer, lancet dan jarum 

4. Kapas alkohol 

5. Lembar Observasi  

3.  Persiapan 

Lingkungan 

1. Lingkungan yg nyaman, tdk banyak kendaraan 

bermotor 

  2. Bila perlu ditempat khusus 

4. Prosedur 1. Jelaskan manfaat dan tujuan yg akan dilakukan 

  2. Tanyakan kesiapan penderita sebelum kegiatan 

dilakukan 

  3.Lakukan pengukuran tekanan darah,observasi kadar 

gula darah,dan denyut nadi(dalam keadaan istirahat). 

  4. Lakukan pemanasan/peregangan otot kepala, tangan 

dan kaki selama 5 menit 

  5 lakukan latihan walk exercise dengan target denyut 

nadi maksimal 40-60% 

  6. . Lakukan latihan selama 20 menit sebanyak 3 kali 

seminggu 

  7. Beri waktu istirahat selama 3 menit setelah 10 menit 

setelah latihan dilakukan 

  8. Lakukan latihan pada jalan yg mendatar 

  9. Anjurkan penderita utk menjaga posisi tubuh dan 

mengatur kecepatan langkahnya agar merasa lebih 

nyaman selama latihan 

  10. Hentikan latihan bila responden merasa lelah dan 

sesak napas 
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11.Lanjutkan latihan kembali dgn sisa waktu yg telah 

ditentukan setelah responden merasa baik 

 

  12.Latihan ditutup dgn pendinginan selama 5 menit 

  13. berikan reinforment kepada responden setelah 

latihan dilakukan. 

14. Lakukan kontrak utk kegiatan selanjutnya 

 

5. Evaluasi 1. Evaluasi tindakan yg telah dilakukan 

  2. Lakukan penilaian/pengukuran kadar glukosa kepada 

setiap responden. 
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Hasil data Demografi 

Statistics 

 Nama Umur Agama Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan 

N Valid 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 

 

 

Nama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Abdul 1 2,9 2,9 2,9 

Asiah 1 2,9 2,9 5,7 

Asmin.P 1 2,9 2,9 8,6 

Azha 1 2,9 2,9 11,4 

Banguna 1 2,9 2,9 14,3 

Beruard 1 2,9 2,9 17,1 

Bombeo M 1 2,9 2,9 20,0 

Delima H 1 2,9 2,9 22,9 

Enrico T 1 2,9 2,9 25,7 

Fitri Ar 1 2,9 2,9 28,6 

Hamdan 1 2,9 2,9 31,4 

Hasan ma 1 2,9 2,9 34,3 

Joner Si 1 2,9 2,9 37,1 

Lili Sur 1 2,9 2,9 40,0 

Mariati 1 2,9 2,9 42,9 

Melda M 1 2,9 2,9 45,7 

Muhammad 1 2,9 2,9 48,6 

Mujito 1 2,9 2,9 51,4 

Nasrah 1 2,9 2,9 54,3 

Nirwana 1 2,9 2,9 57,1 

Nurbetty 1 2,9 2,9 60,0 

Nuriana 1 2,9 2,9 62,9 

Parbunti 1 2,9 2,9 65,7 

Parlindu 1 2,9 2,9 68,6 
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Puan Pat 1 2,9 2,9 71,4 

Ronaldo 1 2,9 2,9 74,3 

Roy Adik 1 2,9 2,9 77,1 

Sada Ari 1 2,9 2,9 80,0 

Sherly M 1 2,9 2,9 82,9 

Surya Am 1 2,9 2,9 85,7 

Syarifud 1 2,9 2,9 88,6 

Tarsan S 1 2,9 2,9 91,4 

Tiarma R 1 2,9 2,9 94,3 

Wagiman 1 2,9 2,9 97,1 

Zawir 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 36-45 tahun 8 22,9 22,9 22,9 

46-55 tahun 8 22,9 22,9 45,7 

56-65 tahun 11 31,4 31,4 77,1 

>66 tahun 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kristen 13 37,1 37,1 37,1 

islam 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 19 54,3 54,3 54,3 

Perempuan 16 45,7 45,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 3 8,6 8,6 8,6 

SMA 17 48,6 48,6 57,1 

D3 11 31,4 31,4 88,6 

S1 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ibu Rumah Tangga 6 17,1 17,1 17,1 

TNI/POLRI 2 5,7 5,7 22,9 

Pedagang 2 5,7 5,7 28,6 

PNS 7 20,0 20,0 48,6 

Petani 4 11,4 11,4 60,0 

Tukang Becak 3 8,6 8,6 68,6 

Pensiunan 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Statistics 

 sebelum sesudah 

N Valid 35 35 

Missing 0 0 

 

 

 
Frequency Table 
 

 

 

Sebelum 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 

normal 

9 25,7 25,7 25,7 

2 

rendah 

6 17,1 17,1 42,9 

3 tinggi 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

Sesudah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 

normal 

30 85,7 85,7 85,7 

2 

rendah 

5 14,3 14,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sebelum 2,31 35 ,867 ,147 

sesudah 1,14 35 ,355 ,060 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 35 -,150 ,389 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 sebelum - sesudah 1,171 ,985 ,166 ,833 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Upper 

Pair 1 sebelum - 

sesudah 

1,510 7,038 34 ,000 
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