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Abstrak 

 
Diabetes Mellitus tipe 2 adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia serta 

gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang dihubungkan dengan kekurangan 

secara relatif dari kerja atau sekresi insulin. Dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia dari tahun 2013 6,9% mengalami 

peningkatan menjadi 8,5% di tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran aktivitas fisik dan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Dusun Pringapus. Jenis 

penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah remaja dan 

orang dewasa jenis kelamin laki-laki berjumlah 30 responden dengan usia 17-25 tahun yang 

terdiri dari 11 orang remaja dan 19 orang dewasa di Dusun Pringapus. Hasil penelitian 

menunjukan mayoritas responden memiliki tingkat aktivitas rendah yaitu sejumlah 23 (76,6%) 

responden, sementara untuk kejadian diabetes melitus tipe 2 berdasarkan hasil pemeriksaan 

gula darah sewaktu, semua responden (30 responden) masuk kategori gula darah normal (GDS 

<200 mg/dL),dan berdasarkan perhitungan Indeks Massa Tubuh ditemukan 1 responden (3,3%) 

dengan status gizi gemuk dan 2 responden(6,6%) dengan status gizi obesitas. Kesimpulan: Dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan mayoritas responden memiliki 

tingkat aktivitas rendah yaitu sejumlah 23 (76,6%) responden, sedangkan untuk kejadian 

diabetes melitus tipe 2 berdasarkan hasilpemeriksaan gula darah sewaktu didapatkan semua 

responden (30 responden) masuk kategori gula darah normal (GDS <200 mg/dL). 
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Abstrack 

 

 

Diabetes Mellitus type 2 is a disease characterized by hyperglycemia and metabolic 

disorders with a relative deficiency of carbohydrates, proteins, and fats or insulin secretion. 

From the 2018 Basic Health Research (RISKESDAS) data, the prevalence of diabetes 

mellitus in Indonesia from 6.9% in 2013 increased to 8.5% in 2018. The purpose of this 

study was to determine the description of physical activity and the incidence of type 2 

diabetes mellitus in Indonesia. Pringapus hamlet. The type of this research is descriptive 

quantitative. The population in this study are teenagers and adults, male sex, totaling 30 

respondents aged 17- 25 years in Pringapus Hamlet. The results showed that the majority of 

respondents had low activity levels, namely 23 (76.6%) respondents, while for the 

incidenceof type 2 diabetes mellitus based on the results of blood sugar examinations, all 

respondents (30 respondents) were categorized as normal blood sugar (GDS <200 mg). 

/dL), and based on the calculation of the Body Mass Index found 1 respondent (3.3%) with 

obese nutritional status and 2 respondents (6.6%) with obese nutritional status. Conclusion: 

From the resultsof research conducted by researchers, it can be concluded that the majority 

of respondents have low activity levels, namely 23 (76.6%) respondents, while for the 

incidence of type 2 diabetes mellitus based on the results of blood sugar examination when all 

respondents (30 respondents) were found to be in the category normal blood sugar (GDS 

<200 mg/dL). 
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