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ABSTRACT 

Diabetic gymnastic effect to decrease blood glucose at PerwiraSari 

  North Bekasi elderly  

 

Arsiah Nurhidayah  

 

Background : Diabetes Mellitus is a desease caused by and poor life style and become causal of many  

complication. Complication of Diabetes Mellitus can be prevented by controlling the blood sugar. Diabetic 

gymnastic is one way to decrease the blood sugar. On way to do was  doing the diabetes gymnastics which can 

decrease the blood sugar by increasing the glucose utilization by the active muscles so that decreasing glucose on 

blood. 

Research Objective: To knows an effect of the Diabetes gymnastics within decrease Blood sugar in old parents at 

Perwirasari RW 08 Bekasi Utara 2013. 

Method : Design of this research was using quasi-experimental with pretest-posttest with control group design as 

approach.Technique of sampling was total sampling with 20 respondent, and using paired t-test. 

Results :Result of this research wasp value ( 0,006 )<α  0,05. It means that Ho was rejected and H1 failed to reject. 

Conclusion: The analysis results shows that there is an effect of Diabetes gymnastics within decrease Blood sugar 

in oldparents at Perwirasari RW 08 Bekasi Utara 2013 
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ABSTRAK 

 

Pengaruh Senam Diabetes Terhadap Penuruna Kadar Gula Darah Pada Lansia Di Perwira Sari RW 08 

Bekasi Utara Tahun 2013 

 

Arsiah Nurhidayah 

 

Latar belakang: Diabetes Mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena keturunan dan pola hidup yang tidak 

baik dan memiliki komplikasi serta dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Komplikasi diabetes dapat dicegah 

dengan mengendalikan kadar gula darah. Salah  satunya dengan melakukan senam diabetes yang dapat menurunkan 

kadar gula darah melalui peningkatkan pemakaian glukosa oleh otot aktif sehingga secara langsung dapat 

menurunkan glukosa darah.  

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui adanya Pengaruh Senam Diabetes Terhadap Penurunan Kadar 

Gula Darah Pada Lansia  Di Perwira Sari  RW 08 Bekasi Utara. 

Metodepenelitian : Desain penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan pendekatan desain pretest-

posttest with control group. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, 

20 orang sebagai sampel, dan menggunakan uji paired t-test.  

Hasil penelitian: Diperoleh p value = 0,006 lebih kecil dari nilai α = 0,05. Maka disimpulkan bahwa ada HO 

ditolak dan H1 gagal ditolak, 

Kesimpulan: Hasil analisanya menunjukkan bahwa ada pengaruh senam diabetes  terhadap penurunan kadar gula 

darah pada lansia di perwira sari RW 08 Bekasi Utara Tahun 2013. 

 

Kata kunci : Senam Diabetes, Kadar Gula Darah, Diabetes Mellitus 

Daftar acuan : (2008 – 2012) 

 

 

 

 



PENDAHULUAN

Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit dengan 

peningkatan glukosa darah di atas normal. Kadar 

glukosa darah diatur menjadi beberapa tingkat oleh 

hormon insulin  yang diproduksi oleh pankreas. 

Peningkatan jumlah penderita diabetes akhir-akhir ini 

terjadi sangat cepat, dan banyak diantaranya tidak 

menyadari betapa seriusnya penyakit tersebut. Hal ini 

disebabkan karena beberapa penderita tidak 

merasakan timbulnya gejala-gejala diabetes seperti 

minum yang lebih banyak, buang air kecil lebih 

sering bahkan berat badan menurun yang di 

pengaruhi oleh perubahan gaya hidup seperti diet dan 

kebiasan olahraga yang salah (Herlambang, 2012). 

Diabetes Mellitus jika tidak ditangani dengan 

baik akan mengakibatkan timbulnya komplikasi pada 

berbagai organ tubuh seperti mata, jantung, ginjal, 

pembuluh darah kaki, syaraf dan lain-lain. Penderita 

DM dibandingkan dengan penderita non DM 

mempunyai kecenderungan 25 kali terjadi buta, 2 kali 

terjadi penyakit jantung koroner, 7 kali terjadi gagal 

ginjal kronik, dan 5 kali menderita ulkus diabetika. 

Komplikasi menahun DM di Indonesia terdiri atas 

neuropati 60%, penyakit jantung koroner 20,5%, 

ulkus diabetika 15%, retinopati 10%, dan nefropati 

7,1%. 

Jumlah penderita Diabetes Mellitus. Menurut 

data WHO (World Health Organization ), pada tahun 

2005 terdapat 180 juta orang menderita diabetes dan 

akan meningkat dua kali lipatnya pada tahun 2030. 

Indonesia menempati urutan keempat terbesar 

penderita diabetes. Tahun 2006 diperkirakan 14 juta 

orang menderita diabetes, 50% dari penderita 

Diabetes Mellitus menyadari bahwa mereka 

menderita diabetes dan hanya 30% yang berobat 

secara teratur (Utomo, M,O, 2012). Dan berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Indonesia (2003) 

diperkirakan penduduk Indonesia yang berusia di atas 

20 tahun sebesar 133 juta jiwa. Dengan prevalensi 

DM pada daerah perkotaan sebesar 14,7% dan daerah 

pedesaan sebesar 7,2%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Totok, B, S, dkk 

(2011) berjudul Pengaruh Durasi Senam Diabetes 

Mellitus Pada Penurunan Kadar Gula Darah Pada 

Penderita DM Tipe 2 dimana penelitian ini 

menggunakan metode Quasi Eksperimen, dengan 

menggunakan pendekatan Pre and Post Testtwo 

group design yaitu membandingkan antara perlakuan 

dua kelompok). Dari hasil penelitian sebesar 33,16 

untuk durasi 30 menit dan untuk senam DM durasi 60 

menit sebesar 42,07 dari perhitungan tersebut bahwa 

dengan durasi 60 menit pengaruh senam DM 

memiliki rata-rata lebih besar daripada dengan durasi 

30 menit ( Santoso, B, T, dkk, 2011). 

Menurut Indriani, P,  dkk, (2007) upaya 

penatalaksanaan bagi penderita Diabetes Mellitus 

sangat kompleks dan harus memperhatikan banyak 

faktor. Pentingnya pengontrolan kadar gula darah 

bagi penderita diabetes untuk menghindarkan 

terjadinya komplikasi yang dapat menyebabkan 

kematian. Selain itu diabetes juga dapat dilakukan 

dengan olahraga yaitu dengan senam diabetes.Senam 

diabetes dapat dilakukan setiap hari karena senam 

tersebut bisa mengolah semua organ tubuh manusia, 

mulai otak hingga ujung kaki, Sharkey, B, J 

(2003).Senam diabetes mellitus juga tidak low impact 

seperti senam lansia karena pada lansia terjadi 

penurunan fisiologis tubuh sehingga hasil dari senam 

ini tidak sebaik senam yang dilakukan dengan orang 

dewasa.Meskipun  gerakannya tidak mengalami 

dampak yang tinggi, senam ini juga bermanfaat 

dalam membantu kerja insulin karena gula dalam 

darah akan dialirkan melalui sel otot yang kemudian 

diubah menjadi energi bagi tubuh sehingga 

menyebabkan kadar gula dalam tubuh menurun, 

selain itu untuk membakar kalori yang berlebih di 

dalam tubuh yang  mampu untuk mengontrol kadar 

gula dalam darah. Alasan mengapa dengan senam 

dapat mengontrol gula darah adalah karena saat anda 

berolahraga senam, sel-sel pada otot akan bekerja 

lebih keras sehingga tentunya akan lebih 

membutuhkan kadar gula dan oksigen dibakar 

menjadi energi (Sinaga, J, 2011).  

 

Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui adanya pengaruh senam diabetes 

terhadap penurunan  kadar gula darah pada lansia  di 

Perwira Sari RW 08 Bekasi Utara Tahun 2013. 

Tinjauan teori 

Menurut Wati (2012) senam diabetes adalah 

senam fisik yang dirancang menurut usia dan status 

fisik dan merupakan bagian dari pengobatan diabetes 

mellitus. Senam diabetes yang digunakan yaitu 

senam aerobic low impact yang bisa meningkatkan 

pemakaian glukosa oleh otot aktif sehingga secara 

langsung dapat menurunkan glukosa darah. 

Sedangkan menurut Rudianto, F, B (2013: 92 

)Gula Darah adalah istilah yang mengacu kepada 

tingkat glukosa di dalam darah.Konsentrasi 

guladarah, atau tingkat glukosa serum, diatur dengan 

ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui 

darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel 

tubuh.Umumnya tingkat gula darah bertahan pada 

batas-batas yang sempit sepanjang hari: 4-8 mmol/l 

(70-150 mg/dl) dimana 1 mmol/l = 18 mg/dl. Tingkat 

ini meningkat setelah makan dan biasanya berada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah


pada level terendah pada pagi hari, sebelum orang 

makan. 

Dengan itu penderita diabetes mellitus dapat 

melakukan olahraga yaitu salah satunya senam 

diabetes. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

tentang penurunan kadar gula darah yang dilakukan 

oleh Indriani, P, dkk (2007) berjudul ” Pengaruh 

Latihan Fisik; Senam Aerobik Terhadap Penurunan 

Kadar Gula Darah Pada Penderita DM Tipe 2 Di 

Wilayah Puskesmas Buka Teja Purbalingga” 

penelitian yang dilakukan di wilayah tersebut pada 

bulan September-Oktober 2004 ini merupakan 

penelitian pra eksperimen tanpa kelompok kontrol. 

Responden yang menjadi subyek penelitian adalah 22 

orang yang menderita DM tipe 2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh dengan nilai 

(p=0.0001) dengan penurunan rata-rata sebesar 30,14 

mg%. 

Maka dari itu penderita diabetes mellitus 

melakukan senam diabetes melitus secara rutin 3-4 

kali seminggu. Rutin senam terbukti bisa mengontrol 

kadar gula darah tubuh agar tidak bertambah tinggi. 

Jika senam ini dilakukan secara tidak rutin maka 

hasilnya tidak akan berubah. Variasi gerakan dalam 

senam diabetes melitus cukup banyak.Senam tersebut 

bisa mengolah semua organ tubuh manusia, mulai 

otak hingga ujung kaki. 

Olahraga senam ini juga bermanfaat dalam 

membantu kerja insulin karena gula dalam darah 

akan dialirkan melalui sel otot yang kemudian diubah 

menjadi energi bagi tubuh sehingga menyebabkan 

kadar gula dalam tubuh menurun, selain itu untuk 

membakar kalori yang berlebih di dalam tubuh yang  

mampu untuk mengontrol kadar gula dalam darah. 

Alasan mengapa dengan senam dapat mengontrol 

gula darah adalah karena saat anda berolahraga 

senam, sel-sel pada otot akan bekerja lebih keras 

sehingga tentunya akan lebih membutuhkan kadar 

gula dan oksigen dibakar menjadi energi (Sinaga, J, 

2011). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain quasi 

experiment dengan pendekatan desain pretest-posttest 

with control group.Populasi dalam penelitian ini 

seluruh lansia Perwira Sari RW 08 Bekasi Utara yang 

berjumlah 20 0rang. Pada penelitian ini mengambil 

sampel dari seluruh  lansia yang menderita diabetes 

di Perwira Sari RW 08 Bekasi Utara sebanyak 20 

orang. Penelitian ini menggunakan tehnik 

pengambilan sampling dengan caraTotal Sampling. 

Analisa statistik menggunakan software  

statistikSPSS 16 dengan tingkat signifikansi 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL 

 

a. Analisa Univariat 

1. Variabel rata-rata gula darah sewaktu sebelum senam diabetes pada kelompok intervensi 

 

Rata-rata gula darah sewaktu sebelum senam diabetes pada kelompok intervensi 

GDS F % M 

Normal 

Tinggi 

Total 

0 

10 

10 

0% 

100% 

100% 

 

246,10 

 

2. Variabel rata-rata gula darah sewaktu  pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan  

 

Rata-rata gula darah sewaktu pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

GDS F % M 

Normal 

Tinggi 

Total 

0 

10 

10 

0% 

100% 

100% 

 

294,80 

 

3. Variabel rata-rata gula darah sewaktu sesudah senam diabetes pada kelompok intervensi 

Rata-rata gula darah sewaktu sesudah senam diabetes pada kelompok intervensi  

GDS F % M 

Normal 

Tinggi 

Total 

0 

10 

10 

0% 

100% 

100% 

 

163,90 

 

4. Variabel rata-rata gula darah sewaktu  pada kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan 

Rata-rata gula darah sewaktu pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan 

GDS F % M 

Normal 

Tinggi 

Total 

0 

10 

10 

0% 

100% 

100% 

 

235,70 

 

b. Analisa Bivariat 

1.  Variabel perbedaan pada kelompok intervensi 

Perbedaan pada kelompok intervensi 

R T M Sd P Value (CI 95 

%) 

10 11,759 82,200 22,105 0,000 

 

2. Variabel perbedaan pada kelompok kontrol 

Perbedaan pada kelompok kontrol 

R T M Sd P Vaalue (CI 95 

%) 

10 11,759 82,200 22,105 0,004 

 

3. Variabel komparasi intervensi dan kontrol 

Komparasi intervensi dan kontrol 

R T F Md P Value (CI 95 

%) 

20 -3,512 23,852 -71,800 0,006 



PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 10 responden 

pada kelompok  intervensi didapatkan p value = 

0,000 lebih kecil dari nilai α = 0,05 yang berarti ada 

pengaruh terhadap kadar gula darah, sedangkan dari 

10 responden pada kelompok kontrol didapatkan p 

value = 0,004 lebih kecil dari nilai α = 0,05 yang 

berarti ada pengaruh juga, dimana masuk dalam 

kategori tinggi. 

Hasil uji statistik dengan derajat kemaknaan 

95% di peroleh p value = 0,006 lebih kecil dari nilai 

α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak 

dan HI gagal ditolak, dimana hasil analisanya 

menunjukkan bahwa ada Pengaruh Senam Diabetes 

Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Lansia 

Di Perwira Sari RW 08 Bekasi Utara. 

Penderita diabetes melitus melakukan senam 

diabetes, senam diabetes itu sendiri adalah senam 

fisik yang dirancang menurut usia dan status fisik 

yang merupakan bagian dari pengobatan diabetes 

mellitus yang secara rutin dilakukan sebanyak 3-4 

kali seminggu. Senam diabetes tidak hanya 

diperuntukkan bagi kalangan diabetes tapi senam itu 

juga bisa dilakukan oleh orang yang belum jadi 

penderita diabetes.Tujuannya mencegah agar tidak 

terkena penyakit tersebut. Rutin senam terbukti bisa 

mengontrol kadar gula darah tubuh agar tidak 

bertambah tinggi. Jika senam ini dilakukan secara 

tidak rutin maka hasilnya tidak akan berubah. Variasi 

gerakan dalam senam diabetes melitus cukup banyak, 

senam diabetes yang digunakan yaitu senam aerobic 

low impact yang bisa meningkatkan pemakaian 

glukosa oleh otot aktif sehingga secara langsung 

dapat menurunkan glukosa darah dan dapat bisa 

mengolah semua organ tubuh manusia, mulai otak 

hingga ujung kaki sebab dampak penyakit kencing 

manis menyerang seluruh tubuh. Dampak paling 

ringan adalah kaki kesemutan sedangkan yang 

terparah adalah menderita stroke.(Wati, 2012). 

Berdasarkan penelitian diatas tentang efek 

senam diabetes terhadap penurunan kadar gula darah, 

diketahui bahwa tidak hanya dengan mengatur diit, 

pola makan dan mengkonsumsi obat sesuai ajaran, 

serta melakukan senam diabetes secara teratur dapat 

membantu proses metabolisme tubuh dalam 

pengaturan insulin 

Menurut penelitian Wati (2012) menunjukkan 

hasil bahwa sebelum melakukan senam pada minggu 

pertama rata-rata kadar gula darah responden yaitu 

272,4 mg/dl dan setelah melakukan senam pada 

minggu ke empat rata-rata kadar gula darah 

responden yaitu 257,04 mg/dl terjadi penurunan 

kadar gula darah sebesar 15,36 mg/dl. Hasil analisa 

dengan menggunakan uji paired t-test secara 

signifikan terjadi penurunan kadar gula darah pada 

responden dengan nilai p< 0,05 yaitu 0,041. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh senam diabetes terhadap 

penurunan kadar gula darah pasien diabetes. 

Berkaitan dengan  penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti mengenai Pengaruh Senam Diabetes 

Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah, dapat 

dimengerti bahwa jika seseorang yang melakukan 

senam diabetes secara rutin dapat mengontrol gula 

darahnya dengan baik serta dibantu dengan  mengatur 

pola hidup yang lebih baik. 
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