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BAB V 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksankan di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara 

yang berada di Kabupaten Jembrana Provinsin Bali. Kelurahan Baler Bale Agung 

memiliki total luas sebesar 9,97 km² dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kriteria inklusi dan ekslusi saat penelitian berlangsung. 

sebanyak 11.268 jiwa. dimana terdapat 5.625 laki – laki da 5.643 perempuan. didalam 

satu kelurahan terdapat 3.174 KK. Kelurahan baler bale agung di pimpin oleh seorang 

bapak lurah yang bernama Ida Gede Bagus Ananda Kusuma. Pada kelurahan baler bale 

agung ini terdapat 5 banjar dinas diantaranya yaitu : lingkungan baler balai agung, 

lingkungan anyar sari, lingkungan kebon, lingkungan pangkung gayung, lingkungan 

pangkung manggis. Di dalam kelurahan baler bale agung terbagi lagi menjadi 7 banjar 

adat yaitu : banjar taman sari, banjar taman yoga, banjar yasa kerti, banjar kebon sari, 

banjar pangkung gayung dan banjar pangkung manggis. Banjar taman yoga memiliki 

jumlah masyarakat sebanyak 300 jiwa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

banjar taman yoga sebagai responden penelitian. karena lingkungan rumah peneliti 

merupakan lingkungan dari banjar taman yoga tersebut dan juga mempertimbangkan 

jumlah penduduk agar mempermudah peneliti mendapat responden yang memenuhi 
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2. Karateristik Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah 38 responden yang berusia 15 

sampai dengan 64 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Baler Bale Agung 

Kecamatan Negara. Dengan karakteristik sebagai berikut : 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 2 

Karakteristik responden berdasarkan Kelompok Usia 
 

No Kategori Usia 
 

(Usia) 

Jumlah 
 

(Orang) 

Persentase 
 

(%) 

1 Remaja (15-26) 15 39.5 

2 Dewasa (27-38) 9 23,7 

3 Pralansia (39-50) 7 18,4 

4 Lansia (51-64) 7 18,4 

 Jumlah 38 100 

 
 

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa responden yang paling banyak pada 

penelitian ini adalah pada kelompok usia 15-26 tahun yaitu sebanyak 15 responden 

(39,5%) dan dewasa 27-38 tahun sebanyak 9 responden (23,7%). 
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b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Karakteristik responden berdasarkan kategori jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3 

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah 
 

(Orang) 

Persentase 
 

(%) 

1 Laki – laki 14 36,8 

2 Perempuan 24 63,2 

 Jumlah 38 100 

 
 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa responden yang paling banyak diteliti 

dengan jenis kelamin kelamin perempuan sebanyak 24 orang (63,2%). 

c. Karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan 

 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table di 

bawah ini: 

Tabel 4 

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 
 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Pelajar / Mahasiswa 11 29 

2 Wiraswasta 10 26,3 

3 PNS 6 15,8 

4 Petani / Buruh 5 13,1 

5 Tidak Bekerja 6 15,8 
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Jumlah 38 100 

 

Berdasarkan tabel 4, di ketahui bahwa responden yang paling banyak 

mahasiswa / pelajar dengan sejumlah 11 orang (29%) sedangkan paling sedikit pada 

jenis pekerjaan buruh sebanyak 5 orang (13,1%). 

3. Hasil Pengukuran Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

 

Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada 38 responden yang 

diteliti yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu 
 

No Kadar Glukosa Darah 

 

Sewaktu 

Jumlah 

 

(Orang) 

Persentase 

 

(%) 

1 Normal 29 76,3 

2 Tinggi 7 18,4 

3 Rendah 2 5,2 

 Jumlah 38 100 

 
 

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa dari 38 responden yang diteliti 

Sebagian memiliki nilai glukosa darah sewaktu dengan nilai kategori tinggi yakni 7 

orang (18,4%) dan kategori rendah sebanyak 2 orang (5,2%). 

Berdasarkan hasil penelitian, gambaran antara hasil pemeriksaan kadar 

glukosa darah sewaktu dengan karateristik responden yaitu: 
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a. Usia 
 

Tabel 6 

Hasil Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Berdasarkan Kategori Usia 

Kadar Glukosa Darah (mg/dL) 
 

 

 

 

 
 
Jumlah 

Kategori Umur Rendah Normal Tinggi 
 

 F % F % F % F % 

Remaja (15 - 26 tahun) 0 0 15 39,5 0 0 15 39,5 

Dewasa (27 – 38 2 5,2 6 15,8 1 2,7 9 23,7 

tahun)         

PraLansia (39   –   50 0 0 6 15,8 1 2,7 7 18,5 

tahun)         

Lansia (51 – 64 tahun) 0 0 2 5,2 5 13,1 7 18,3 

Total 2 5,2 29 76,3 7 18,5 38 100 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 6, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu 

berdasarkan kategori usia diketahui bahwa kadar glukosa darah sewaktu dengan nilai 

tinggi terdapat 7 orang (18,5%), dimana diantaranya usia dewasa 1 orang (2,7%), 

pralansia sebanyak 1 orang (2,7%) dan lansia sebanyak 5 orang (13,1%). Sedangkan 

terdapat nilai rendah sebanyak 2 orang (5,2%) diantaranya rentang usia dewasa. 
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b. Jenis Kelamin 
 

Tabel 7 

 
Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

  Kadar Glukosa Darah (mg/dL)    

Jenis    

Kelamin    
Rendah Normal Tinggi 

Jumlah 

 F % F % F % F % 

Laki – laki 0 0 13 34,2 1 2,6 14 36,8 

Perempuan 2 5,3 16 42,1 6 15,8 24 63,2 

Total 2 5,3 29 76,3 7 18,4 38 100 

 

 
Berdasarkan pada tabel 7, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah berdasarkan 

jenis kelamin diperoleh bahwa kadar glukosa darah bernilai tinggi terdapat 7 orang 

(18,4%) Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang 

(15,8%), Sedangkan yang bernilai rendah yaitu sebanyak 2 orang (5,2%) berjenis 

kelamin perempuan. 

c. Jenis Pekerjaan 

 

Tabel 8 

 

Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Kadar Glukosa Darah (mg/dL)  
Jumlah 

Jenis Pekerjaan Rendah Normal Tinggi   

 F % F % F % F % 

Pelajar / Mahasiswa 0 0 11 28,9 0 0 11 28,9 

Wiraswasta 2 5,2 7 18,4 1 2,6 10 26,3 

PNS 0 0 6 15,8 0 0 6 15,8 
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Petani / Buruh 0 0 2 5,2 1 2,6 5 7,8 

Tidak Bekerja 0 0 3 7,9 5 13,1 6 21 

Total 2 5,2 29 76,2 7 18,4 38 100 

 

 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu 

berdasarkan jenis pekerjaan terdapat 7 orang (18,4%) gula darah sewaktu yang bernilai 

tinggi diantaranya pada jenis pekerjaan wiraswasta terdapat 1 orang (2,6%), pada 

petani/buruh sebanyak 1 orang (2,6%) dan tidak bekerja sebanyak 5 orang (13,1%). 

Sedangkan pada gula darah sewaktu yang bernilai rendah terdapat pada jenis pekerjaan 

wiraswasta sebanyak 2 orang (5,3%). 

 
 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Baler Bale Agung 

Kecamatan Negara. Pengambilan data ini dilakukan menggunakan metode POCT 

dengan alat autocheck dari hasil pemeriksaan pada masyarakat yang berusia produktif 

di kelurahan baler bale agung kecamatan negara sebanyak 38 responden yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Pada penelitian ini terdapat responden berusia 

produktif yaitu remaja sebanyak 39,5%, dewasa sebanyak 23,7%, pralansia sebanyak 

18,4% dan lansia sebanyak 18,4%. Dalam karakteristik berdasarkan kategori jenis 

kelamin terdapat laki – laki sebanyak 36,8% dan perempuan sebanyak 63,2%. 

Sedangkan responden yang memiliki karakteristik berdasarkan jenis 

pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 29%, wiraswasta sebanyak 26,3%, PNS 

sebanyak 15,8%, petani/buruh sebanyak 13,1%, tidak bekerja sebanyak 15,8%. Pada 
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penelitian ini di dapatkan hasil pengukuran kadar glukosa darah sewaktu jumlah kadar 

glukosa darah sewaktu yang bernilai normal yaitu sebanyak 76,3%, tinggi sebanyak 

18,4% dan rendah sebanyak 5,2%. 

Hasil glukosa darah sewaktu berdasarkan kategori usia yaitu semua remaja 

atau sebanyak 39,5% memiliki nilai normal, dewasa terdapat 5,2% bernilai rendah, 

15,8% bernilai normal dan 2,7% bernilai tinggi. Pada pralansia terdapat 0% bernilai 

rendah, 15,8% bernilai normal dan 2,7% bernilai tinggi, sedangkan pada lansia terdapat 

0% bernilai rendah 5,3% bernilai normal dan 13,1% bernilai tinggi. 

Hasil pemeriksaan berdasarkan kategori jenis kelamin. Pada hasil ini 

menunjukkan laki – laki memiliki 0% kadar glukosa sewaktu bernilai rendah, 34,2% 
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bernilai normal dan 2,6% bernilai tinggi. Pada perempuan terdapat 5,3% memiliki 

kadar glukosa sewaktu bernilai rendah, 42,1% bernilai normal dan 15,8% bernilai 

tinggi. 

Hasil pemeriksaan berdasarkan kategori jenis pekerjaan pada pelajar/ 

mahasiswa terdapat 0% yang memiliki kadar glukosa sewaktu bernilai rendah, 28,9% 

bernilai normal dan 0% bernilai tinggi. Pada jenis pekerjaan wiraswasta terdapat 5,3% 

yang memiliki kadar glukosa sewaktu bernilai rendah, 18,4% bernilai norma dan 2,6% 

bernilai tinggi. Pada jenis pekerjaan PNS terdapat 0% yang memiliki kadar glukosa 

darah sewaktu bernilai rendah, 15,8% bernilai normal dan 0% bernilai tinggi. Pada 

petani/ buruh terdapat 0% yang memiliki kadar gula darah sewaktu yang bernilai 

rendah, 5,2% bernilai norma dan 2,6% bernilai tinggi. Sedangkan pada responden yang 

tidak bekerja terdapat 0% yang memiliki kadar gula darah sewaktu bernilai rendah, 

7,9% bernilai normal dan 13,1% bernilai tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa pada 

usia produktif masih ada kemungkinan untuk memiliki kadar glukosa darah sewaktu 

yang tinggi, walaupun lebih banyak memiliki kadar glukosa darah bernilai normal. 

Sebagian besar pada penelitian ini yang memiliki kadar glukosa darah bernilai tinggi 

yakni berjenis kelamin perempuan. 

Karakteristik responden yang diteliti pada masyarakat yang berusia produktif 

di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara yaitu: 

1. Kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat usia produktif berdasarkan usia. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6 menunjukkan sebagaian besar 

responden yang di teliti memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang normal pada 

responden berusia remaja sebanyak 15 orang (39,5%). Selain itu, terdapat 
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beberapa responden yang memiliki kadar glukosa darah yang dapat di kategorikan  

tinggi sebanyak 5 orang (13,1%) dimana responden tersebut pada kategori lansia 

diantara nilai glukosa darah sewaktu yang bernilai tinggi terdapat nilai tertinggi  yaitu 

270 mg/Dl yang di temukan pada lansia yang berusia 60 tahun. Hal ini di sebabkan 

semakin bertambahnya umur seseorang, maka terjadi kecenderungan menurun 

berbagai kapasitas fungsional baik yang berada pada tingkat seluler maupun ditingkat 

organ yang dapat mengakibatkan terjadinya degenerasi sejalan dengan proses menua. 

Pada proses penuaan ini dapat berpengaruh pada perubahan fisiologis. (Depkes RI 2009) 

2. Kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif berdasarkan jenis 

kelamin. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 7 menunjukkan bahwa sebagaian 

besar responden yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang dikategorikan 

normal berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 18 orang (47,4%) dan laki 

– laki sebanyak 13 orang (34,2%). Sedangkan penelitian ini ditemukan hasil kadar 

glukosa darah sewaktu tinggi pada jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 6 orang 

(15,8%) dan laki – laki sebanyak 1 orang (2,6%). 

Perempuan memiliki komposisi lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki, sehingga perempuan lebih mudah gemuk yang berkaitan dengan 

resiko obesitas dan diabetes. (Komariah & Rahayu, 2020) 
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3. Kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia produktif berdasarkan jenis 

pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 8 menunjukkan bahwa sebagaian 

besar yang tidak bekerja memiliki kadar gula darah sewaktu yang tinggi, disini tidak 

bekerja sebanyak 5 orang ( 13,1%), petani sebanyak 1 orang (2,6%) dan wiraswasta 

sebanyak 1 orang (2,6%).dan ada pun responden yang memiliki kadar gula darah 

sewaktu nomal sebanyak 11 orang pelajar/mahasiswa (28,9%), wiraswasta sebanyak 7 

orang (18,4%), PNS sebanyak 6 orang (15,8%), petani/buruh sebanyak 2 

orang (5,2%), dan tidak bekerja sebanyak 3 orang (7,9%). Selain itu, terdapat 2 (5,2%) 

orang jenis pekerjaan wiraswasta memiliki kadar glukosa darah sewaktu rendah. Hal 

ini di sebabkan oleh aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot 

rangka sebagai suatu pengeluaran tenaga yang meliputi pekerjaan, waktu senggang, dan 

aktivitas sehari-hari. Menurut Departemen Kesehatan bahwa aktivitas fisik adalah 

aktivitas sehari-hari yang meliputi kegiatan waktu belajar, kegiatan berolahraga dan 

kegiatan waktu luang yang diukur dengan skor yang telah ditetapkan (Depkes, 2008). 

Menurut American Diabetes Association (2015), aktivitas fisik bermanfaat 

untuk menjaga tekanan darah dan kolesterol, menurunkan resiko penyakit jantung dan 

stroke, menjaga berat badan, menurunkan tingkat stress, memperkuat jantung dan 

memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat tulang dan otot, menjaga fleksibilitas sendi, 

serta menurunkan gejala depresi, dan memperbaiki kualitas hidup Aktivitas fisik 

merupakan faktor penting dalam memelihara kesehatan yang baik secara keseluruhan. 
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Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas fisik ringan, sedang, 

dan berat. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan minimal selama 

10 menit sampai denyut nadi dan napas meningkat lebih dari biasanya, contohnya ialah 

menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll. Sedangkan 

aktivitas fisik sedang apabila melakukan kegiatan fisik sedang (menyapu, mengepel, dll) 

minimal lima hari atau lebih dengan durasi beraktivitas minimal 150 menit dalam satu 

minggu. Selain kriteria di atas maka termasukaktivitas fisik ringan (WHO, 2015) 


