
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh tingkat 

kecemasan dengan kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 

di UPT Kesmas Gianyar I Tahun 2018 terhadap 62 responden dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I sebagian besar berusia 

61 – 64 tahun yaitu 51,6%, berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 59,7%, 

dan terbanyak pasien diabetes melitus tidak bekerja yaitu 48,5% dengan 

rentang usia 61 – 64 tahun.  

2. Pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I terbanyak memiliki 

kecemasan berat yaitu 46,8%, dengan rata – rata skor kecemasan 26,40, nilai 

tengah 26, standar deviasi 4,503, skor minimum 20 dan skor maksimum 35. 

3. Pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Gianyar I terbanyak berada dalam 

rentang 160 – 199 mg/dL yaitu 40,3%, dengan rata – rata 185,21 mg/dL, nilai 

tengah 185 mg/dL, standar deviasi 28,624, nilai minimum 142 mg/dL dan nilai 

maksimum 239 mg/dL.  

4. Ada pengaruh antara tingkat kecemasan dengan kadar glukosa darah puasa 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I. Hasil kecemasan 

ringan 12,9%, kecemasan sedang 40,3%, kecemasan berat 46,8% dengan nilai 

p = 0,000, memiliki korelasi kuat dengan arah korelasi positif antara variabel 

kecemasan dengan kadar glukosa darah puasa dengan nilai r = 0,788 dan besar 
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tingkat kecemasan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 62,1% terhadap kadar 

glukosa darah puasa dan 37,9% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak 

diteliti.   

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa tingkat 

kecemasan mempengaruhi kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes melitus, 

maka disarankan kepada :  

1. Kepala UPT Kesmas Gianyar I, agar memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

melakukan penyuluhan atau peningkatan usaha melakukan edukasi yang secara 

cermat dan lebih teliti kepada pasien diabetes mellitus agar dapat mengurangi 

kecemasan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar gula darah 

sehingga diperlukannya tenaga konselor di puskesmas untuk melayani pasien 

diabetes melitus.  

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi kadar 

glukosa darah puasa dan melakukan metode yang berbeda serta pengembangan 

instrumen. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar, pondasi dan 

bahan rujukan untuk dilakukan penelitian-penelitian lainnya yang mampu 

memberikan manfaat bagi pasien diabetes melitus serta agar dapat melengkapi 

kekurangan pada penelitian ini seperti yang belum dilakukannya pemeriksaan 

food recalls dan pengambilan data dari pemeriksaan HbA1c yang akan 

memperkuat penelitian. 

 


