
BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan simpulan sebagai berikut:   

1. Identifikasi karakteristik lansia di Banjar Pegok Kota Denpasar berdasarkan 

jenis kelamin yaitu perempuan (64,3%) dan laki-laki (35,7%). Berdasarkan 

usia yaitu usia pertengahan (53,6%), lanjut usia (28,6%) dan usia tua 

(17,8%). Berdasarkan pekerjaan yaitu swasta (25%), wiraswasta (50%), PNS 

(7,7%) dan tidak bekerja (17,8%). Berdasarkan frekuensi makan yaitu 2-3 

kali (92,8%), > 3 kali (7,2%). Berdasarkan aktivitas fisik yaitu senam 

(53,6%) dan tidak senam (46,4%). 

2. Gambaran kadar gula darah sewaktu pada lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pekerjaan, frekuensi 

makan dan aktifitas fisik senam dengan kategori bukan DM yaitu perempuan 

(16,7%), laki-laki (50%), usia pertengahan (33,3%), lanjut usia (37,5%) , usia 

tua (20%), swasta (14,3%), wiraswasta (50%), frekuensi makan 2-3 kali 

(30,7%), senam (46,7%), tidak senam (7,7%) dan kategori belum pasti DM 

yaitu perempuan (83,3%), laki-laki (50%), usia pertengahan (66,7%), lanjut 

usia (62,5%), usia tua (80%), swasta (85,7%), wiraswasta (50%), PNS 

(100%), tidak bekerja (100%), frekuensi makan > 3 kali (100%), makan 2-3 

kali (69,3%), senam (53,3%), tidak senam (92,3%). 

3. Analisa hasil kadar gula darah sewaktu pada lansia di Banjar Pegok Kota 

Denpasar berdasarkan nilai rujuan PERKENI tahun 2015 didapatkan bahwa 
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sebanyak (28,6%) lansia yang memiliki kadar GDS kategori bukan DM dan 

(71,4%) memiliki kadar GDS kategori belum pasti DM. 

B. Saran  

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut:   

1. Kepada anggota kegiatan senam lansia di Banjar Pegok Kota Denpasar untuk 

rutin melakukan senam lansia dan pengukuran gula darah sewaktu sebagai 

upaya meminimalisir faktor resiko penyakit Diabetes Mellitus.   

2. Bagi peneliti yang mempunyai penelitian yang serupa, penelitian ini dapat 

dijadikan acuan dan diharapkan untuk mengembangkan lagi dengan sampel, 

variabel dan alat tes pengukuran yang berbeda, sehingga tidak terjadi 

kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


