
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Gambar 1 Kerangka Konsep  

Keterangan: 
= diteliti 

 
= tidak ditelit 
 

Senam  

Lansia Banjar Pegok Kelurahan 

Sesetan Kota Denpasar 

Bukan DM:  

< 90 mg/dL 

 

Tidak senam 

DM:  

≥ 200 mg/dL 

 

Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kadar gula 

darah sewaktu: 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Pekerjaan 

4. Frekuensi makan 

 

Aktifitas Fisik  

Aktifitas fisik 

lainnya 

Metabolisme Energi 

 

Belum pasti DM:  

90-199 mg/dL  

Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu  

Penurunan kadar gula darah 

sewaktu  

 

 

 

 

5. Faktor lainnya 
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Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa aktifitas fisik 

mampu menurunkan kadar gula darah sewaktu akibat dari terjadinya proses 

metabolisme energi di dalam tubuh. Selain aktifitas fisik, faktor yang mampu 

mempengaruhi penurunan kadar gula darah yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan 

frekuensi makan. Lansia yang tidak aktif secara fisik dapat mengakibatkan 

buruknya profil serum lipoprotein dan meningkatnya resistensi insulin perifer 

sehingga menyebabkan penyakit Diabetes Mellitus. Namun sampai saat ini masih 

banyak lansia yang mengabaikan pentingnya aktifitas fisik.  

Dari kerangka konsep dijelaskan bahwa tidak semua lansia di Banjar Pegok 

Kelurahan Sesetan Kota Denpasar mengikuti kegiatan aktivitas fisik berupa senam 

lansia yang rutin diadakan setiap seminggu sekali di Banjar Pegok Kota Denpasar. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengukur kadar gula darah sewaktu lansia di 

Banjar Pegok Kota Denpasar berdasarkan karakteristik yang akan ditelit seperti 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, aktivitas fisik senam dan tidak senam. Pegukuran 

kadar gula darah sewaktu dilakukan dengan menggunakan alat POCT merek Easy 

Touch GCHb dengan metode enzimatik glucose oxidase, sehingga didapatkan 

data primer dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dari hasil yang 

didapatakan dan disajikan berupa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Varibel 

1. Variabel 

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, frekuensi makan, aktivitas fisik senam, dan kadar gula darah sewaktu. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 
 

No Variabel Definisi Cara Pengukuran  Skala 

1. Kadar 

gula darah 

sewaktu 

Konsentrasi gula 

didalam darah dalam 

satuan mg/dL yang 

diukur sesaat tanpa 

memperhatikan waktu 

makan.  

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

alat POCT merek 

Easy Touch GCHb 

dengan metode 

enzimatik glucose 

oxidase. 

 Rasio 

1. Bukan DM: < 90 

mg/dL 

2. Belum pasti DM: 90-199 

mg/dL 

3. DM: ≥ 200 mg/dL  

(PERKENI, 2015) 

2. Usia Lamanya waktu hidup 

yang dihitung dari tanggal 

lahir sampai sekarang. 

Observasi melalui 

lembar kuesioner 

 Interval 

1. Usia pertengahan 

(45-59 tahun) 

2. Lanjut usia (60-74 tahun) 

3. Usia tua (75-90 tahun) 

3. Pekerjaan  Pengelompokan 

berdasarkan jenis 

pekerjaan responden.  

Observasi melalui 

lembar kuesioner 

 Nominal 

1. Swasta 

2. Wiraswasta 

3. PNS 

4. Tidak bekerja 

5. Pekerjaan lainnya 

4. Frekuensi 

Makan 

Jumlah responden makan 

dalam satu hari atau dua 

puluh empat jam. 

Observasi melalui 

lembar kuesioner 

 Interval 

1. 2-3 kali 

2. > 3 kali  

5. Aktifitas 

Sisik 

Senam  

Senam Kesegaran Jasmani 

(SKJ) lansia menurut 

menurut SK. MENPORA 

No. 078/Menpora/99 yang 

diadakan di Banjar Pegok 

Kota Kelurahan Sesetan 

Denpasar. 

Observasi melalui 

lembar kuesioner dan 

absensi senam lansia 

bulan Maret 2020 di 

Banjar Pegok Kota 

Kelurahan Sesetan 

Denpasar dan kuesioner 

 Nominal 

1. Senam 

2.  Tidak Senam 

 

 


