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TESIS                 PENGARUH PEMBERIAN SENAM …         RIZA PAHLAWI 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMBERIAN SENAM DIABETES INDONESIA SERI 6 

TERHADAP PENGELUARAN ENERGI DAN HASIL TES 

TOLERANSI GLUKOSA 

 

Pendahuluan : American diabetes association memiliki rekomendasi olahraga 

yang dapat digunakan untuk mencegah angka kejadian diabetes melitus. di 

Indonesia, terdapat sebuah metode olahraga yang bernama Senam Diabetes 

Indonesia seri 6 merupakan salah satu dari 4 pilar tatalaksana dan dapat digunakan 

untuk mencegah terjadinya DM pada orang-orang dengan risiko tinggi terkena 

diabetes. Namun hingga kini efektivitas latihan dari senam ini belum pernah diteliti. 

Tujuan : menjelaskan Senam Diabetes Indonesia seri 6 terkait dengan efektivitas 

latihan terhadap pencegahan terjadinya DM dilihat dari pengukuran pegeluran 

energi dan hasil tes toleransi glukosa sebelum dan setelah melakukan senam serta 

mencari hubungan antara pengeluaran energi dengan berat badan dan heart rate 

selama melakukan senam. Metode : menggunakan rancangan penelitian one group 

pretest and postest design dengan subjek sebanyak 35 orang dan diberikan Senam 

Diabetes Indonesia seri 6 sebanyak satu kali selama 30 menit.  Hasil : Senam 

Diabetes Indonesia seri 6 dapat mengeluarkan energi rata-rata sebesar 83,77 kcal. 

Hasil uji t berpasangan GDP pre test dan post test (p = 0,03) berarti terdapat 

perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah senam. Kesimpulan :  

pengeluran energi selama melakukan Senam Diabetes Indonesia seri 6 belum sesuai 

dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh American Diabetes Association, 

walaupun demikian senam ini dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa 

puasa. 
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