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RINGKASAN 
Latar belakang Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu diantara penyakit tidak menular 

yang masih menjadi permasalahan di dunia. International Diabetes Federation (2017) 

menyebutkan bahwa jumlah kematian DM setiap tahunnya adalah 1,9% dan menjadikan DM 

sebagai penyebab kematian urutan 7 di dunia. RISKESDAS (2018) DKI Jakarta menyebutkan   

peningkatan jumlah kasus DM 2,5% pada tahun 2013 menjadi 3,4% di tahun 2018, sedangkan 

prevalensi kejadian DM adalah  6,3% pada tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. 

Selanjutnya pada tahun 2019 prevalensi 9,3% menjadi 10,20% di tahun 2030 (IDF, 2019). DM 

tidak saja diderita orang dewasa, menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), angka kejadian 

DM pada rentang usia 0 – 18 tahun sebesar 70% dalam 10 tahun terakhir. Tujuan penelitian 

adalah adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bekam  terhadap kadar gula darah 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di Klinik Pratama Intermedica Jakarta. Metode penelitian 

menggunakan kuantitatif, menggunakan quasi experimental dengan desain one group pretest-

posttest design. Luaran penelitian diharapkan terdapat pengaruh positif terapi bekam 

sebagai pengobatan alternative terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien  

diabetes melitus tipe 2 

 

Kata kunci: Terapi bekam, diabetes mellitus tipe 2, pengobatan alternative.  



LATAR BELAKANG 

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu diantara penyakit tidak menular yang 

masih menjadi permasalahan di dunia. DM terjadi ketika  adanya peningkatan kadar 

glukosa dalam darah atau yang disebut hiperglikemi, dimana tubuh tidak dapat 

menghasilkan cukup hormon insulin atau menggunakan insulin secara efektif. 

International Diabetes Federation menyebutkan bahwa jumlah kematian DM setiap 

tahunnya adalah 1,9% dan menjadikan DM sebagai penyebab kematian urutan 7 di 

dunia sedangkan tahun 2012 angka kejadian DM didunia sebanyak 371 juta jiwa 

dimana proporsi kejadian DM tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia yang menderita 

DM (International Diabetes Federation, 2017). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan angka penderita DM 

berkisar 12 juta penduduk Indonesia. Kemudian dalam riset tersebut juga melaporkan 

bahwa prevalensi penyakit DM di DKI Jakarta adalah 2,5%, Menurut data riset 

kesehatan dasar di tahun 2018 DKI Jakarta memiliki peningkatan jumlah kasus DM dari 

tahun 2013 yaitu 2,5% menjadi 3,4% di tahun 2018. Proporsi pemeriksaaan rutin DM 

pada usia >15 tahun di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 masih sangat tinggi yaitu 4,1%. 

Prevalensi kejadian DM berdasarkan gejala dan diagnosa di DKI Jakarta yaitu tahun 

2013 adalah 6,9% dan meningkat menjadi 8,5% di tahun 2018 (Balitbangkes RI, 2018) 

Penderita DM akan sulit mengelola penyakit, menjaga kesehatan, sehingga 

kondisi kesehatan akan semakin buruk dan terjadinya berbagai komplikasi akibat 

penyakit DM tersebut, Oleh karena itu, terapi bekam adalah salah satu terapi yang 

digunakan agar tidak semakin memperburuk kesehatan. Terapi bekam adalah perawatan 

yang dapat membantu dalam regenerasi sel dan jaringan yang mendukung proses 

perbaikan alami tubuh. Autologous PRP adalah suspensi trombosit di plasma yang 

berasal dari darah utuh yang semakin banyak digunakan dalam praktik klinis untuk 

berbagai pengobatan kesehatan salah satunya adalah DM.  

Di masa depan, terapi bekam untuk menghentikan diabetes dapat menimbulkan 

penyembuhan yang lebih layak. Itu karena menghilangkan masalah ketersediaan sel 

induk dengan menggunakan faktor pertumbuhan yang diambil dari darah pasien sendiri. 

Bekam adalah modalitas pengobatan yang aman dan efektif untuk penderita diabetes 

mellitus. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal  

29-30 juni 2020 dengan mewancarai 10 pasien yang melakukan terapi PRP, hasil yang 

diperoleh 7 pasien (70%) penderita DM tipe 2 yang rutin melakukan terapi bekam dan 

setelah dilakukan tindakan terapi bekam 6 pasien mengalami penurunan gula darah. 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah, 1) 

bagaimana hasil kadar gula darah pada pasien DM tipe 2 sebelum dan sesudah terapi 

bekam  di klinik Pratama Intermedica Jakarta? 2) apakah terdapat pengaruh terapi 

bekam terhadap penyakit diabetes tipe 2 di Klinik Pratama Intermedica Jakarta? 

Tujuan khusus adalah 1) mengidentifikasi pengaruh kadar gula darah pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 sebelum dan sesudah terapi bekam di klinik Pratama Intermedica 

Jakarta. 2) mengetahui perbedaan penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 setelah dilakukan terapi bekam di klinik Pratama Intermedica Jakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

masyarakat dalam menghadapi komplikasi dari penyakit diabetes melitus dengan  

memanfaatkan pengobatan bekam sebagai pengobatan alternative bagi penderita 

diabetes melitus tipe 2. Melalui terapi bekam ini akan terus dikembangkan sebagai 



pengobatan alternative bagi penderita DM pada berbagai tingkatan usia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Diabetes Mellitus  

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang terjadi saat sel ß pankreas tidak 

dapat mensekresi insulin atau ketika sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin 

secara efektif. DM termasuk salah satu penyakit degeneratif yang berlangsung kronik 

dan progresif. Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2013, DM 

merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang 

terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kombinasi keduanya (Ndraha, 

2014). 

Klasifikasi DM menurut American Diabetes Association 2010 dalam (Ndraha, 2014) 

yaitu : 

1. Diabetes Melitus tipe 1 

Diabetes tipe 1 biasanya terjadi terjadi pada remaja dan anak, dan terjadi 

kerusakan sel beta (WHO, 2014). 

2. Diabetes Melitus tipe 2 

Diabetes tipe 2 biasanya terjadi pada usia dewasa (WHO, 2014). Seringkali 

diabetes tipe 2 didiagnosis beberapa tahun setelah onset yaitu setelah komplikasi 

muncul sehingga tinggi insidensinya sekitar 90% dari penderita DM di seluruh 

dunia dan sebagian besar merupakan akibat dari memburuknya faktor risiko  

seperti kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik (WHO, 2014). Pada 

penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa membawa 

glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang 

merupakan turunnya kemampuan insulin utnuk merangsang pengambilan 

glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati.  

3. Diabetes Gestational 

Gestational Diabetes melitus (GDM) adalah diabetes yang di diagnosa selama 

kehamilan ditandai dengan hiperglikemia (kadar glukosa darah diatas normal) 

(WHO, 2014). Wanita dengan diabetes gestational memiliki peningkatan risiko 

komplikasi selama kehamilan dan saat melahirkan,serta memiliki resiko diabetes 

tipe 2 yang lebih tinggi di masa depan (International Diabetes Federation, 

2017). 

4. Tipe Diabetes Lainnya 

Diabetes Melitus tipe khusus merupakan diabetes yang terjadi karena adanya 

kerusakan pada pankreas yang memproduksi insulin dan mutasi gen serta 

mengganggu sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam 

menghasilkan insulin secara teratur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sindrom 

hormonal yang dapat mengganggu sekresi dan menghambat kerja insulin yaitu 

sindrom chusing, akromegali dan sindrom genetik (American Diabetic 

Association, 2015). 

Dalam Patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan yaitu : 

resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas. DM tipe ini bukan disebabkan oleh 

kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu 

merespon insulin secara normal (Kahn, 2014). Resistensi insulin banyak terjadi akibat 



dari obesitas dan kurangnya aktivtas fisik serta penuaan. Pada pederita DM tipe 2 dapat 

juga terjadi produksi glukosa hepatic berlebihan namun tidak terjadi pengrusakan sel-sel 

beta secara autoimun. Defesiensi fungsi insulin pada penderita DM tipe 2 hanya bersifat 

relative dan tidak absolut (D’Adamo dan Caprio, 2011). Pada awal perkembangan DM 

tipe 2, sel β menunjukan gangguan pada sekresi insulin fase pertama, pada 

perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel β pankreas. Kerusakan sel-sel 

β pankreas akan terjadi secara progresif seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, 

sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita DM tipe 2 

memang umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan 

defisiensi insulin (Kahn, 2014) 

Beberapa gejala umum yang dapat ditimbulkan oleh penyakit diabetes melitus 

diantaranya : 

1. Pengeluaran urin (poliuria) 

 Poliuria adalah keadaan dimana volume air kemih dalam 24 jam meningkat 

melebihi batas normal. Polyuria timbul sebagai gejala DM  dikarenakan kadar 

gula dalam darah tubuh relatif tinggi sehingga tubuh tidak sanggup untuk 

menguranginya dan berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin yang 

dikeluarkan mengandung glukosa (PERKENI, 2011) 

2. Timbul rasa haus (Polidipsia) 

 Polidipsia adalah rasa haus berlebihan yang timbul karena kadar glukosa 

terbawa oleh urin sehingga tubuh merespon untuk meningkatkan asupan cairan. 

3. Timbul rasa lapar (polifagia) 
 Pada pasien DM, pemasukan gula dalam sel-sel tubuh berkurang sehingga energi yang 

dibentuk juga berkurang. Inilah sebabnya orang merasa kurang tenaga dengan 

demikian otak juga berfikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan, maka 

tubuh berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan rasa lapar. 

Kalori yang dihasilkan dari makanan setelah dimetabolisasikan menjadi glukosa 

dalam darah, tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan sehingga penderita selalu merasa 

lapar. Pasien DM akan merasa cepat lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan karena 

glukosa dalam tubuh semakin tipis sedangkan kadar glukosa dalam darah cukup tinggi 

(PERKENI, 2011) 

4. Penyusutan berat badan 
Penyusutan berat badan pada pasien DM disebabkan karena tubuh terpaksa 

mengambil dan membakar lemak sebagai cadangan energi digunakan untuk  

menghasilkan tenaga akibat dan kekurangan glukosa yang masuk ke dalam sel. 

5. Keluhan lain yang muncul seperti tubuh terasa lemah, penglihatan kabur, disfungsi 

ereksi pada pria dan pruritus vagina pada wanita (PERKENI, 2011). 
Faktor risiko dan cepat lambatnya seseorang terkena diabetes melitus 

dipengaruhi oleh teori dibawah ini : 

1. Faktor risiko yang dapat dirubah 

a) Gaya Hidup; Gaya hidup merupakan perilaku seseorang yang 

ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari. Makanan cepat saji, olahraga 

tidak teratur dan minuman bersoda adalah salah satu gaya hidup yang 

dapat memicu terjadinya DM Tipe 2 (ADA, 2014) 

b) Diet yang tidak sehat; Perilaku diet yang tidak sehat yaitu kurang sehat 

yaitu kurang olahraga, menekan nafsu makan, sering mengkonsumsi 

makan siap saji. 

c) Obesitas; Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama untuk 



terjadinya penyakit DM. lemak yang berlebihan akan menyebabkan 

peningkatan asam lemak bebas dalam sel. Asam lemak ini akan 

menurunkan translokasi transporter glukosa ke membrane plasma dan 

menyebabkan resistensi insulin pada jaringan otot dan adipose. Lemak 

yang berlebihan juga menyebabkan otot lebih banyak menggunakan 

lemak sebagai bahan bakarnya dibanding glukosa (Teixeria lemos, 

2011) 

d) Tekanan darah tinggi 

Menurut Kurniawan 2010 tekanan darah tinggi merupakan peningkatan 

kecepatan denyut janttung, peningkatan resistensi (tahanan) dari 

pembuluh darah dari tepi dan peningkatan volume aliran darah. 

2. Faktor risiko yang tidak dapat diubah (American Heart Association,2012) 

a) Usia 

Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi risiko terkena diabetes 

tipe 2.  

b) Jenis Kelamin 

Jumlah wanita yang menderita penyakit DM lebih banyak dibandingkan 

jumlah laki-laki. Hal ini karena tingkat sensitifitas terhadap kerja insulin 

pada otot dan hati.  (Brunner & Suddarth, 2014) 

c) Riwayat Keluarga 

Orang dengan keluarga berketurunan DM berisiko jika akan terkena di 

usia lanjut, karena para ahli percaya bahwa peluang terkena penyakit 

DM akan lebih besar jika orang tuanya menderita penyakit DM 

(American Diabetic Association, 2012) 

d) Pendidikan 

Bahwa ada keterikatan antara orang dengan tingkat pendidikan tinggi 

akan lebih bisa menerima dirinya sebagai orang sakit jika mengalami 

gejala yang berhubungan dengan suatu penyakit dibandingkan dengan 

kelompok masyarakat yang lebih rendah pendidikannya.  (Irawan, 

2010).  

B. Cupping / Bekam  

Bekam adalah metode pengobatan dengan metode tabung atau gelas yang 

ditelungkupkan pada permukaan kulit agar menimbulkan bendungan local, disebabkan 

tekanan negative dalam tabung yang sebelumnya benda-benda dibakar dan dimasukkan 

kedalam tabung agar terjadi pengumpulan darah local. Kemudian darah yang telah 

dikumpulkan dikeluarkan dari kulit dengan cara dihisap, dengan tujuan meningkatkan 

sirkulasi energy Qi dan Xue, menimbulkan efek analgetik, anti bengkak, serta mengusir 

patogen angina dingin maupun angina lembab (dr Wada A, 2012).  

Bekam adalah sebuah pengobatan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla melalui 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص Sebagai umatnya maka wajib mempelajarinya, mengamalkannya serta 

mendakwahkannya dengan meggunakan metode pengobatan bekam. Bekam (Al 

Hijamah) merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari 

dalam tubuh melalui permukaan kulit. Cupping / Bekam sudah dikenal sejak ribuan 

tahun sebelum masehi bahkan sejak zaman Nabi Musa Alaihi wasalam, dan 

berkembang diseluruh dunia hingga saat ini. Nama lainnya adalah Bekam, canduk, 

canthuk, kop, mambakan, di eropa dikenal dengan istilah Cuping theraupetic Method 

(Kasmui, 2010). Penelope Oddy mengatakan bekam adalah sebuah metode penanganan 



penyakit dengan melibatkan penarikan Qi (energy) dan Xue (darah) kepermukaan kulit 

menggunakan ruang hampa udara (vakum) yang tercipta didalam mangkuk seperti gelas 

atau bambu. 

Pengobatan komplementer terapi bekam memiliki beberapa jenis cara melakukan 

tindakan bekamnya. Menurut Ridho (2012), ada beberapa jenis bekam:  

1. Bekam basah 

Bekam basah adalah proses pembekaman dengan melakukan sayatan untuk 

mengeluarkan darah yang ada di kapiler epidermis, bekam basah merupakan 

teknik mengeluarkan patogen angin, panas, dan api serta darah statis. Bekam 

basah sangat utama untuk sindrom panas ekses dan sindrom panas ekses 

yang membuat darah menjadi statis. Didalam bekam basah ada materi tubuh 

yang ikut keluar yaitu: Qi (energy), Xue (darah), Jin ye, Yin dan Yang. Maka 

diperlukan kehati-hatian dalam melakukan bekam basah. 

2. Bekam kering  

Bekam kering adalah pengekopan dengan pompa tanpa mengeluarkan darah. 

Bekam kering akan mengeluarkan pathogen angin, panas, dan api. Tekhnik 

ini sangat bagus untuk menangani sindrom panas defesiensi / Yin Xu. 

Meskipun prinsip sindrom yin xu terapi utamanya adalah dengan tonik yin 

bukan dengan bekam kering. Tetapi bekam kering akan membantu 

mengeluarkan pathogen angin dan menurunkan panas pada orang dengan 

kondisi yin xu. 

3. Bekam api 

Bekam api adalah proses pembekaman dengan bantuan api sebagai media 

pembuatan ruang hampa udara dalam gelas vakum. Manfaat bekam api 

(cupping fire) adalah untuk menghangatkan meridian, menyegarkan Qi 

(energy) dan sirkulasi darah, membuang lembab, dan dingin, mengusir 

stagnasi darah yang disebabkan pathogen dingin atau lemahnya energy, 

bengkak dan nyeri.  

Pengobatan dengan cara bekam memberi banyak manfaat kebaikan kepada 

manusia yang melakukannya diantaranya adalah menjaga kesehatan tubuh, 

menghilangkan letih, lesu, lelah, meningkatkan daya tahan tubuh, sakit bahu, alergi, 

darah tinggi dan menghilangkan 72 macam penyakit lainhya. Ada juga beberapa 

manfaat yan diperoleh menurut Fatahillah (2016), diantaranya :  

1. Membersihkan darah dari racun-racun sisa makanan dan dapat meningkatkan 

aktifitas saraf tulang belakang. 

2. Mengatasi gangguan tekanan darah (hipertensi) yang tidak normal dan 

pengapuran pada pembuluh darah. 

3. Menghilangkan rasa pusing, kejang-kejang dan keram yang terjadi pada otot. 

4. Sangat bermanfaat bagi penderita asma, pheumonia dan angina pectoris. 

5. Menghilangkan sara sakit di bahu, dada dan punggung. 

6. Dapat menyembuhkan penyakit encok dan rheumatic. 

7. Dapat mengatasi gangguan kulit, radang selaput jantung, dan radang ginjal. 

8. Mengatasi keracunan dan luka bernanah serta bisul. 

9. Meringankan rasa sakit dan masalah masuk angin.  

  



 

C. Penelitian Terdahulu (State of The Art) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Cut Khairunnisa & M. Fikri Fadli, Fakultas 

Kedokteran Universitas Malikussaleh, tahun 2018 dengan judul Peranan Metode 

Pengobatan Islam Cupping Therapy Dalam Penurunan Kadar Glukosa Darah,  

menggunakan metode pra-eksperimental dengan satu  kelompok pre-test dan post-test 

tanpa kelompok kontrol dan sampel diperoleh melalui random dengan sampel 32 orang. 

Berdasarkan uji Wilcoxon dengan α =0,05 didapatkan p-value=0,021 yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata kadar glukosa darah sebelum dan 

setelah cupping therapy.  

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Edi Santoso, Universitas 

Muhammadiyah Jember, tahun 2020 dengan judul Pengaruh  Terapi Bekam Terhadap 

Kadar Gula Darah Acak  Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banjarsengon Jember. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian  pra-

eksperiment  dengan pendekatan pre  test-post  test  one  group  design.  Populasi  dalam  

penelitian  ini  yaitu  pasien diabetes  tipe  2  di  wilayah  kerja  Puskesmas  

Banjarsengon  Jember  sejumlah  26 responden  dan  sampel  dalam  penelitian  ini  

sejumlah  24  pasien  dengan  teknik Purposive Sampling.  Hasil penelitian dengan 24  

pasien  didapatkan hasil  rata-rata kadar  GDA  sebelum  dilakukan  terapi  bekam  

sebesar  274,38  mg/dL  dan  setelah dilakukan  terapi  bekam  kadar  GDA  rata-rata  

229,71  mg/dL.  Hasil  uji menggunakan uji wilcoxon yaitu nilai signifikan 0,000 

dengan α = 5% yang artinya ada beda kadar gula darah acak sebelum dan setelah 

dilakukan terapi bekam pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah Puskemas 

Banjarsengon Jember.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dita Aidani Eliza Isma, Mahfud dan Fatimah 

dengan judul  Efektivitas Terapi Bekam Terhadap Perubahan Kadar Glukosa Darah 

Pada Dewasa Usia 26-45 Tahun Di Puskesmas Sedayu 1, tahun  dengan jenis  penelitian  

ini  adalah  penelitian  pra  eksperimen  dengan rancangan  penelitian  one  group  pre  

test-  post  test  rancangan  ini  tidak  ada  kelompok pembanding (kontrol). Populasi 

penelitian ini adalah jumlah pasien dewasa usia 26 -45 tahun di Puskesmas Sedayu 1 

dan  jumlah  sampel  sebanyak  30  orang. Analisis  uji menggunakan  uji  Paired  

Sampel  T-test.  Hasil  uji  statistik  Paired  Sampel  T-test didapatkan  rata-rata  

perubahan  kadar  glukosa  darah  dari  pengukuran  sebelum  dan sesudah diberikan 

terapi bekam adalah 14.2 mg/dl dengan nilai p-value sebesar 0,0001 (p<0,05). 

Kesimpulan terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah sebelum dan 

sesudah terapi bekam. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Andari dan Endang Mahati, dengan judul 

Pengaruh Bekam Basah Terhadap Kadar Gula Darah Puasa Pada Pasien Diabetes 

Melitus Di Semarang dengan metode  penelitian observational klinik dengan  pre and 

post  test  design.  Sampel  penelitian  ini  adalah  penderita  diabetes  melitus  yang 

menggunakan  bekam  basah  di unit-unit  SP3T  kota  Semarang  yang  dipilih  dengan  

metode  purposive  sampling.  Kadar  gula  darah  puasa  diukur  menggunakan 

spektrofotometri. Pengukuran dilakukan saat sebelum perlakuan dan 2 minggu setelah 

bekam ke 2. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji non parametrik Wilcoxon. Hasil  

penelitian didapatkan penurunan kadar gula darah puasa sebesar 3,91% dengan 

perbedaan yang bermakna (p=0,04) antara kadar gula darah sebelum dan sesudah 

diterapi bekam basah, meskipun pasien tetap mengkonsumsi obat antidiabetes.  



METODE PENELITIAN   

 Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif, menggunakan quasi 

experimental dengan desain one group pretest-posttest design. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara memberikan pretest (pengamatan awal) terlebih dahulu sebelum sebelum 

dilakukan intervensi, setelah itu diberikan intervensi, kemudian dilakukan posttest 

(pengamatan akhir) rancangan ini juga tidak ada kelompok pembanding (control), tetapi 

paling tidak sudah dilakukan observasi pertama (pretest) yang memungkinkan menguji 

suatu perubahan-perubahan yang terjadi setelah experiment (Notoadmodjo, 2010). 

Setelah dilakukan intervensi diharapkan adanya perubahan atau pengaruh dengan cara 

membandingkan antara gula darah pretest dan posttest. Berikut rancangan metode ini 

sebagai berikut : 

 

 

                
               01                                                    X                                                02  

Keterangan 

01 : Pemeriksaan gula darah (pretest) 

X : Terapi Bekam   

02 : Pemeriksaan gula darah  

Lokasi penelitian ini adalah di Klinik Pratama Intermedica, Jakarta. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Januari s/d Agustus 2021 mulai dari persiapan, pengambilan 

data, pengolahan data dan analisi data sampai penulisan pelaporan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan jumlah 30 orang.  Metode 

pengumpulan data ini akan menggunakan beberapa alat untuk pengumpulan datanya, 

yakni: 1) Gluco dr dan 2) alat pemeriksaan gula darah  untuk mengetahui gula darah 

saat dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah melakukan terapi bekam (selama 1 – 2 

jam). Sedangkan analisis datanya menggunakan  uji statistik Wilcoxon karena skala 

yang dibandingkan adalah skala ordinal. Uji Wilcoxon berfungsi untuk mengetahui 

adakah pengaruh terapi bekam terhadap penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada pasien 

sebelum dan sesudah intervensi dengan tingkat kemaknaan 95% (α= 0,05) atau jika p 

value kurang dari 0,05, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dan 

dependen.  

Rumus Uji Wilcoxon sebagai berikut : 

 

            Keterangan : 

 N : Jumlah Data 

 T  : Jumlah rangking dari nilai selisih yang negative atau positif. 

Pemeriksaan 

Gula darah  

Terapi Bekam 

Intervensi 

Pemeriksaan 

Gula darah  



Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas 

No Nama /NIDN Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

waktu 

Uraian tugas 

1 Siti Fatimah, S.Kp, 

M.Pd /0304047202 

FIKes UIA Ilmu 

Keperawatan 

10 

jam/minggu 

Membuat proposal, 

pengambilan data, 

melakukan analisis data, 

Menyusun laporan 

penelitian 

2 Drs. Ali Ilham 

Sofiyat, M.Pd/ 

0311116401 

FST UIA Statistik 10 

jam/minggu 

Membuat proposal, 

pengambilan data, 

melakukan analisis data, 

Menyusun laporan 

penelitian 
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No Nama Kegiatan Bulan 

4 5 6 7 8 9 

1 Proses Perijinan       

2 Pengambilan Data       

3 Pengolahan Data       

4 Analisis Data       

5 Menyusun Laporan Penelitian       

6 Submit Jurnal        
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