
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Dari beberapa jurnal tepatnya berjumlah 10 jurnal yang telah saya analisis 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya hubungan yang bermakna antra 

IMT dengan  penyakit DM tipe 2. , jika IMT seseorang melebihi normal 

yaitu 18,5-22,9 atau orang tersebut telah mengalami obesitas yang IMT-nya 

diatas dari 25 maka dapat dinyatakan sebagai orang yang beresiko untuk 

mengalami peningkatan kadar glukosa darah dibanding dengan orang yang 

memiliki IMT normal. 

b. Terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan penyakit DM tipe 2. 

Pasien yang telah berusia di atas dari 45 tahun, maka dapat meningkatkan 

resiko diabetes mellitus dibanding dengan orang yang usianya dibawah dari 

45 tahun. 

c. Adanya hubungan yang bermakna antar aktifitas fisik dengan penyakit DM 

tipe 2. aktivitas fisik yang kurang atau tidak melakukan olahraga maka akan 

lebih beresiko dapat meningkatkan kejadian DM tipe 2 dibanding dengan 

orang dewasa yang rutin beraktifitas atau olahraga. 

d. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa ada hubungan antara stres 

dengan kejadian diabetes melitus tipe 2. Peneliti pun menyimpulkan bahwa 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa yang mengalami stress 



memiliki hubungan antara stress terhadap kejadian diabetes melitus tipe 2 

yang dikuatkan dengan beberapa hasil penelitian sebelummnya serta teori 

yang ada serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan 

bahwa jika orang tersebut mengalami stres maka akan beresiko terhadap 

para penderita DM dibandingkan dengan orang yang normal. 

 

B. Saran 

1. Semua variabel yang diambil pada skripsi ini diharapkan dapat dilakukan uji 

efektifitas dari beberapa variabel yaitu IMT, usia, aktifitas fisik, dan stres 

terhadap DM oleh peneliti selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan skripsi DM 

selanjutnya dan diuji kebenaranya di rumah sakit ataukah di masyarakat. 

 

C. Kelemahan / Conflic of interest 

1. kelemahan dalam jurnal yang tulis oleh (Restyana Noor fatimah, 20,15) 

bahwa dalam penelitianya tersebut tidak melakukan turun lapangan 

langsung sehingga data yang ia miliki berdasarkan hasil dari jurnal yang ia 

telah telusuri. 

2. Dalam jurnal (Evi kurniawati dan Bella yanita, 2016) kelamahanya terdapat 

pada tidak adanya tabel yang menunjukan adanya hubungan pada variabel 

yang telah ia teliti dia hanya menjelaskan melalui teks pada hasil sehingga 

pembaca harus membaca dengan sangat teliti apakah variabel yang ia teliti 

mempunyai hubungan terhadap penyakit DM 



3. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Desy L Allorerung, dkk, 2016) saya 

tidak menemukan adanya kekurangan dalam jurnal yang ia miliki. 

4. Menurut penelitian (Renata Aryndra Sukma Kabosu, dkk, 2019) hanya 

terdapat pada penutup yang tidak memiliki saran. 

5. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Yadriati Maya Pesa, 2019), saya 

tidak menemukan adanya kekurangan dalam jurnal yang ia miliki. 

6. Dalam jurnal atas nama (Sonta Imelda, 2018) kelemahanya yaitu tidak 

melampirkan dengan tabel apakah ada hubungan variabelnya dengan 

penyakit DM, dia hanya melampirkan berdasarkan diagram. 

7. Menurut jurnal (Balqis Saroh Mahfudzoh, dkk, 2019), yaitu adanya ketidak 

sesuaian antara abstrak dengan hasil pada jurnal. pada abstrak terdapat 

variabel pradiabetes yang ada hubungan dengan DM sedangkan diisinya 

tidak ada sedikitpun menyingung tentang pradiabetes. 

8.  Dari penelitian (Andi St Faradillah P, dkk, 2019) terdapat kelemahan pada 

abstrak yang tidak menjelaskan variabel apa saja yang ia teliti. 

9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Helena Wadja, dkk, 2018),  saya 

tidak menemukan adanya kekurangan dalam jurnal yang ia miliki. 

10. Berdasarkan Penelitian (Nurhayati dan Diah Navianti, 2018) terdapat pada 

abstrak yang hanya satu bahasa dan tidak menggunakan bahasa inggris. 

 

 

 

 


