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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 Hasil penelitian pengaruh pemberian ekstrak biji jintan hitam terhadap 

kadar glukosa darah dan gambaran histologis pulau langerhans pankreas tikus 

model diabetes mellitus tipe 2 dapat diuraikan seperti di bawah ini: 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Jintan Hitam terhadap Kadar     

Glukosa Darah Tikus Model Diabetes Tipe II 

 

 Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kadar glukosa darah pada tikus 

(Rattus norvegicus) model diabetes mellitus tipe 2 dengan induksi streptozotocin 

kemudian dilakukan pemberian ekstrak biji jintan hitam dengan dosis yang 

berbeda dapat dilihat pada lampiran.  Data tersebut selanjutnya diuji dengan 

menggunakan Analisis Kovarian (ANKOVA) untuk mengoreksi pengaruh 

pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap kadar glukosa 

darah tikus (Rattus norvegicus) model diabetes tipe 2.  Ringkasan hasil analisis 

kadar glukosa darah menggunakan ANKOVA disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Ringkasan ANKOVA tentang pengaruh pemberian ekstrak biji jintan 

hitam terhadap kadar glukosa tikus model diabetes tipe 2 

 

SK db JK KT F hit F 1% 

Perlakuan 4 0.22847965 0.057119912 5.484802 4.77 

Galat 16 0.15621325 0.010414217 
 

Total 24 0.3846929  

Keterangan: F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Ada pengaruh 

pemberian ekstrak biji jintan hitam terhadap kadar glukosa darah tikus 

model diabetes tipe 2. 
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 Uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% dilakukan untuk mengetahui 

tentang pengaruh pemberian ekstrak biji jintan hitam terhadap kadar glukosa 

darah tikus model diabetes tipe 2.  Berdasarkan hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) 5% yang sudah dikonfirmasikan dengan nilai rata-rata kadar glukosa 

darah, maka diperoleh notasi BNT sebagaimana disajikan pada tabel 4.2.  Grafik 

rata-rata kadar glukosa tikus model diabetes tipe 2 dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Tabel 4.2 Ringkasan Uji BNT Terhadap kadar glukosa darah terkoreksi tikus 

(Rattus norvegicus) model diabetes tipe 2 

 

Perlakuan Rerata ± SD Notasi BNT 5% 

Jintan D1 (150 µg/kg BB) 1.94 ± 0.14 a 

K- (+ Jintan 150 µg/kg BB) 1.99 ± -0.23 a 

K- (tikus normal) 2.05 ± -0.12 ab 

K+ (tikus diabetes) 2.15 ± 0.10 b 

Jintan D2 (300 µg/kg BB) 2.19 ± 0.10 b 

 BNT 5% = 0.15 

Keterangan:  

Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kadar glukosa darah antar kelompok perlakuan. 

Jintan hitam D1 (150 µg/kg BB) tidak berbeda dengan K- (tikus normal+ jintan) 

dan K- (tikus normal).  Jintan hitam D2 (300 µg/kg BB) tidak berbeda dengan K+ 

(tikus diabetes). 

Jintan hitam D1 (150 µg/kg BB) berbeda dengan K+ dan jintan hitam D2 (300 

µg/kg BB) 

 

 

4.1.2  Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Jintan Hitam terhadap Tingkat 

Kerusakan Pulau Langerhans Pankreas Tikus Model Diabetes Tipe II 

 Gambaran histologis pulau langerhans pankreas tikus model diabetes tipe 

2 yang diberi ekstrak biji jintan hitam selama 45 hari dapat dilihat pada gambar 

4.2.   Hasil pengamatan histologis pulau langerhans pankreas kemudian dijelaskan 

melalui skoring untuk mempermudah dalam menganalisa tingkat kerusakan 

jaringan pada pulau langerhans pankreas.  Skoring dilakukan berdasarkan adaptasi 
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dari metode Mufarrichah (2011).    Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan 

terhadap pulau langerhans pankreas, diperoleh hasil sebagaimana terlampir pada 

lampiran 3.  Hasil skoring kemudian dianalisa menggunakan ANOVA satu arah.  

Ringkasan analisis ANOVA satu arah hasil skoring tingkat kerusakan jaringan 

disajikan pada tabel 4.3. 

 Uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% dilakukan untuk mengetahui 

tentang pengaruh pemberian ekstrak biji jintan hitam terhadap tingkat kerusakan 

pualau langerhans pankreas tikus model diabetes tipe 2.  Ringkasan hasil uji dapat 

dilihat pada tabel 4.3 

 
Gambar 4.1 

Grafik rerata kadar glukosa darah tikus model diabetes tipe 2 

Keterangan: 

K+    :   Kelompok tikus kontrol positif (kelompok tikus diabetes tanpa 

pemberian ekstrak biji jintan hitam) 

D1    :  Kelompok tikus diabetes dengan pemberian ekstrak biji jintan dosis 150 

µg/kg BB 

D2    :   Kelompok tikus diabetes dengan pemberian ekstrak biji jintan dosis 300 

µg/kg BB 

K-     :   Kelompok tikus kontrol negatif 

K- J   :  Kelompok tikus kontrol negatif dengan pemberian ekstrak biji jintan 

hitam dosis 150 µg/kg BB. 
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  (a)      (b) 

 

          
  (c)      (d) 

 

 
(e) 

Gambar 4.2 Irisan melintang pankreas tikus model diabetes tipe 2. a) kontrol 

negatif; b) kontrol negatif + Jinten (150 µg/kg BB/hari); c) kontrol positif; d) 

Dosis 1 (150 µg/kg BB/hari); e) Dosis 2 (300 µg/kg BB/hari). PL= Pulau 

Langerhans; A= Sel Asini; C= celah. M = 400x. Celah menunjukkan sel dalam 

pulau langerhans telah mengalami nekrosis. 
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Tabel 4.3 Ringkasan hasil skoring tingkat kerusakan pulau langerhans pankreas 

tikus model diabetes tipe 2 

 

SK Db JK KT F Hitung F tabel 

(5%) 

F tabel 

(1%) 

Perlak 4 364.06 91.015 5.2655482 3.06 4.89 

Galat 20 345.7 17.285    

Total 24 709.76     

 

Keterangan: 

F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh pemberian ekstrak biji jintan hitam terhadap tingkat 

kerusakan jaringan pulau langerhans tikus model diabetes tipe 2. 

 

Tabel 4.4 Ringkasan Uji BNT 5% terhadap tingkat kerusakan pulau langerhans 

pankreas tikus model diabetes tipe 2 

 

Perlakuan Rerata ± SD Notasi BNT 5% 

K- (tikus normal) 3.6 ± -4.76 a 

K- J (tikus normal + jintan 

150µg/kg BB 

6.2 ± -2.16 a 

Jintan D1 (150 µg/kg BB) 8.3 ± -0.06 a 

K+ (tikus diabetes) 8.6 ± 0.24 a 

D2 (300 µg/kg BB) 15.1 ± 6.74 b 

 BNT 5% = 5.48 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat kerusakan pulau langerhans antar kelompok 

perlakuan. 

Kelompok K- (tikus normal) tidak berbeda dengan kelompok tikus normal + 

jintan hitam, kelompok jintan hitam dosis 1 dan kontrol positif (tikus diabetes).  

Kelompok jintan hitam dosis 2 berbeda dengan keseluruhan kelompok. 

 

 

4.1.3 Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Jintan Hitam terhadap 

Perkembangan Berat Badan Tikus Model Diabetes Tipe II  

 Perkembangan berat badan tikus model diabetes tipe 2 selama perlakuan 

dapat dilihat pada gambar 4.3.  Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa kelompok 

tikus normal dengan pemberian jintan hitam dan tanpa pemberian jintan hitam 

serta kelompok tikus diabetes dengan pemberian jintan hitam dosis 150 µg/kg BB 
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mengalami peningkatan berat badan selama perlakuan.  Sedangkan pada 

kelompok kontrol positif (tikus diabetes) dan kelompok tikus diabetes dengan 

pemberian ekstrak biji jintan hitam dosis 3000 µg/kg BB mengalami penurunan 

berat badan di akhir perlakuan. 

 

Gambar 4.3 

Grafik perkembangan berat badan tikus selama perlakuan 

 

Keterangan: 

K+ : Kelompok tikus kontrol positif (kelompok tikus diabetes tanpa pemberian 

ekstrak biji jintan hitam) 

D1 : Kelompok tikus diabetes dengan pemberian ekstrak biji jintan dosis 150 

µg/kg BB 

D2 : Kelompok tikus diabetes dengan pemberian ekstrak biji jintan dosis 300 

µg/kg BB 

K- : Kelompok tikus kontrol negatif 

K- J : Kelompok tikus kontrol negatif dengan pemberian ekstrak biji jintan 

hitam dosis 150 µg/kg BB. 
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4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian ekstrak biji 

jintan hitam terhadap kadar glukosa dan tingkat kerusakan pulau langerhans 

pankreas tikus model diabetes tipe 2 diperoleh hasil bahwa ekstrak biji jintan 

hitam dapat menurunkan kadar glukosa darah dan tingkat kerusakan pulau 

langerhans pankreas tikus diabetes, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 dan 4.3.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kanter et.al (2003 dan 2004).  

Tikus model diabetes tipe 2 dikondisikan menjadi diabetes dengan induksi 

streptozotocin dosis rendah berulang (30 mg/kg BB) yang sebelumnya telah diberi 

diet hiperkolesterol (50% kalori dari lemak) selama 30 hari.  Model tersebut 

merupakan adaptasi dari model percobaan yang dilakukan oleh Srinivason et.al 

(2005:313).  Streptozotocin dosis rendah berulang akan menyebabkan induksi 

apoptosis terbatas yang memicu reaksi autoimun dan merusak sel β pulau 

langerhans pankreas (Cardinal et. al, 2001:560).  Kerusakan ini menyebabkan 

gangguan pada produksi insulin yang mengakibatkan kondisi hiperglikemia.  

Hiperglikemia dapat menyebabkan reaktivitas radikal bebas meningkat (Ganong, 

2003).  Diet hiperkolesterol diberikan sebagai gambaran fisiologis penderita 

diabetes tipe 2 yang mengalami obesitas.  Hasil penelitian Srinivason et.al (2005) 

menunjukkan bahwa pemberian diet tinggi lemak (58% kalori dari lemak) dan 

induksi streptozotocin dosis rendah dapat menggambarkan kondisi metabolik pada 

penderita diabetes tipe 2 yang mengalami obesitas. 

 Kusumawati (2004:9) menjelaskan bahwa kadar glukosa darah normal 

pada tikus berkisar antara 50-135 mg/dl.  Kadar glukosa darah tikus diabetes pada 



46 
 

penelitian ini setelah pemberian streptozotocin dosis rendah berulang (30 mg.kg 

BB) rata-rata berkisar antara 204-230 mg/dl sebagaimana ditampilkan pada 

gambar 4.1.   

 Induksi streptozotocin menyebabkan kerusakan pada membran sel β pulau 

langerhans.  Streptozotocin secara aktif memasuki sel melalui transporter glukosa 

GLUT 2.  Streptozotocin bereaksi pada banyak situs DNA, tetapi secara khusus 

bereaksi pada cincin nitrogen dan oksigen eksosiklik pada basa DNA (Cardinal, 

2001).  Pemindahan gugus methyl (-CH3) streptozotocin pada untai DNA 

mengakibatkan fragmentasi DNA.  Streptozotocin menyebabkan nekrosis spesifik 

pada sel β pankreas, sehingga digunakan sebagai agen penginduksi diabetes pada 

hewan coba (Lenzen, 2008:220). 

 Lebih lanjut Wang (2000:434) menerangkan bahwa streptozotocin dapat 

menginduksi perkembangan hiperglikemia yang lambat, kemudian diikuti oleh 

infiltrasi lymphocytik ke pulau langerhans yang menyebar hingga duktus 

pankreas.  Selanjutnya, limfosit dapat menghancurkan sel β yang mengakibatkan 

diabetes.  Sifat toksik streptozotocin dapat memicu proses autoimun yang 

mengarah pada perusakan sel β yang diikuti oleh infiltrasi sel limfosit 

mononukleus, dan diproduksinya sitokin oleh adanya infiltrasi tersebut.  

Streptozotocin juga memacu peningkatan radikal bebas hidroksil dan hidrogen 

peroksida. 

 Berdasarkan gambar 4.2 (c) dapat diketahui bahwa pemberian 

streptozotocin dosis rendah berulang (30 mg/kg BB) menyebabkan kerusakan 

pada pulau langerhans pankreas.  Kerusakan ditandai dengan menyusutnya 
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sitoplasma dan inti sel memadat, sehingga terbentuk celah di sekitar pulau.  

Terlihat pula bahwa sel-sel penyusun pulau langerhans bagian tepi telah menyusut 

dan menghilang, sementara kelompok sel di bagian tengah mengalami piknosis 

yang ditandai dengan menyusutnya inti dan membran plasma sehingga nukleus 

berwarna gelap.  Kerusakan tersebut merupakan kerusakan yang mengarah pada 

nekrosis.  

Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi secara tidak alami. Pengaruh 

nekrosis terhadap sel antara lain, sel akan membengkak, kemudian sel menjadi 

rusak, sel yang mengalami kerusakan ini tidak dihancurkan oleh fagosit sehingga 

dapat merusak sel tetangga (inflamasi). Sedangkan apoptosis merupakan 

kerusakan sel yang terprogram jadi ukuran selnya tetap, sel yang rusak langsung 

ditelan oleh fagosit karena adanya sinyal dan tidak mengganggu atau merusak sel 

tetangga (inflamasi) (Abror, 2010). 

Price (2005) menyatakan bahwa nekrosis mempunyai tingkatan, 

diantaranya: inti sel menyusut atau mengkerut yang disebut piknosis, inti hancur 

yang dapat membentuk fragmen-fragmen materi kromatin yang tersebar di dalam 

sel yang disebut sebagai karioeksis, dan inti sel yang mati tidak dapat diwarnai 

lagi yang disebut kariolisis.  

Kondisi hiperglikemia dapat meningkatkan stress oksidatif pada penderita 

diabetes mellitus.  Peningkatan ROS akibat hiperglikemia pada sel β melalui jalur 

autooksidasi glukosa, aktivasi protein kinase C (PKC), pembentukan metilglioksal 

dan glikasi, metabolisme heksosamin, pembentukan sorbitol dan fosforilasi 

oksidatif (Wijayanti, 2010). 
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Peningkatan radikal bebas pada tubuh yang memacu kerusakan pada 

jaringan akibat pengambilan elektron atau memicu peroksidasi lipid mirip 

kaitannya dengan sebuah hadis rasulullah yang menyatakan bahwa kefakiran 

dapat menjerumuskan manusia kepada kekufuran.  Radikal bebas yang 

kekurangan elektron akan mengambil elektron molekul lain di sekitarnya.  Begitu 

pula orang fakir yang cenderung akan mengambil hak saudaranya demi 

mencukupi kebutuhannya.  Mengambil hak orang lain merupakan salah satu 

wujud dari kufur terhadap nikmat Allah. 

 َكا َد ا لَفْقِرَا ْن َيُكْو َن ُكْفًرا

Artinya: “Kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran” (Hamka, 1982). 

Penurunan kadar glukosa darah tikus diabetes setelah pemberian ekstrak 

biji jintan hitam dosis 150µg/kg BB dimungkinkan karena adanya perbaikan 

struktur pulau langerhans pankreas.  Berdasarkan gambar 4.2 (d) terlihat bahwa 

terdapat perbaikan struktur pulau langerhans pada kelompok tikus diabetes dengan 

pemberian ekstrak biji jintan hitam dosis 150 µg/kg BB/hari.  Adanya perbaikan 

pada jaringan penyusun pulau langerhans dan penurunan kadar glukosa darah 

tikus diabetes diduga akibat kemampuan senyawa antioksidan seperti 

thymoquinone pada ekstrak biji jintan hitam yang dapat memacu proliferasi sel β.  

Proliferasi ini akan menghasilkan hormon insulin yang cukup untuk memasukkan 

glukosa ke dalam sel, sehingga kadar glukosa darah menurun dan kembali normal.  

Dilaporkan bahwa thymoquinone adalah senyawa aktif dominan pada jintan hitam 

(18.4-24% dari total kandungan minyak volatile biji jintan) yang berbeda pada 

tiap varietasnya (Al-Saleh et.al, 2006:174).  Thymoquinone memiliki efek 
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farmakologis pada asma bronchial, diabetes mellitus, hiperglikemia, peroksidasi 

lipid, multiple sklerosis (Al-Majed, 2001; Hawsawi, 2001 dalam Al-Saleh, 

2006:168). Thymoquinone dapat memperbaiki konsentrasi glukosa dan 

meningkatkan level insulin pada plasma (Ismail, 2010:668).  

 

Gambar 4.4 

Struktur kimia Thymoquinone 

(Yarnell, 2011:100) 

 Senyawa thymoquinone berperan sebagai antioksidan karena memiliki 

aktivitas OH radical scavenging yang efektif pada peroksidasi lipid nonenzimatis 

dan degradasi deoxyribosa (Ismail, 2010:669).  Radikal bebas hidroksil (-OH) 

akibat setreptozotocin akan diikat oleh atom hidrogen (-H) senyawa 

thumoquinone membentuk molekul air (H2O). Stress oksidatif merupakan hasil 

dari ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi ROS oleh antioksidan 

tubuh.  Peningkatan ROS dapat merusak membran sel yang memicu apoptosis 

pada sel β pulau langerhans pankreas (Karaca, 2010:102).  Diduga aktivitas 

antioksidan thymoquinone memegang peranan penting sebagai protektor terhadap 

ROS yang meningkat pada kondisi stress oksidatif.  Berbagai hasil penelitian 

membuktikan bahwa biji jintan hitam dapat digunakan sebagai suplemen 
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antihiperglikemia dan mencegah komplikasi diabetes akibat  peroksidasi lipid dan 

radikal bebas (Kanter, 2004:690; Kaleem, 2006:747; Saleh, 2006:171).  

Kumalaningsih (2007:25) menambahkan bahwa senyawa antioksidan pada 

tumbuhan dapat bereaksi sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkelat 

logam dan peredam terbentuknya singlet oksigen.  

Efek antihiperglikemik jintan hitam juga terlihat pada perkembangan berat 

badan tikus diabetes.  Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa pemberian ekstrak 

biji jintan hitam dosis 150µg/kg BB dapat membantu meningkatkan berat badan 

tikus diabetes, sebagaimana pada kelompok kontrol negatif.  Kelompok kontrol 

positif mengalami penurunan berat badan disebabkan karena penggunaan protein 

dan lemak dalam jaringan untuk memproduksi glukosa yang dibutuhkan sel untuk 

proses metabolisme.  Tikus diabetes tidak dapat menggunakan glukosa darah yang 

berasal dari pakan, sehingga kadar glukosa darah tetap tinggi dan mengalami 

penurunan berat badan.  Hasil penelitian yang serupa terlihat pada penelitian 

Houcher et.al (2007:10) bahwa pemberian ekstrak methanol Nigella sativa dapat 

menormalkan kembali berat badan tikus diabetes. 

 Adanya penurunan kadar glukosa darah, perbaikan gambaran histologis 

dan kenaikan berat badan pada kelompok tikus diabetes yang diberi perlakuan 

ekstrak biji jintan hitam memperkuat bahwa hadits nabi tentang pemanfaatan 

jintan hitam sebagai obat dari suatu penyakit benar adanya.  Sebagaimana hadits 

yang diiwayatkan oleh Aisyah r.a dalam shahih bukhori 5.687 (Muhadi, 2009:74): 
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Artinya: “Dalam habbatus-sauda' terkandung penyembuhan untuk segala 

penyakit, kecuali 'as-sam'. Aku bertanya, "Apa as-sam itu?" Baginda menjawab 

kematian” 

 

Kemampuan biji jintan hitam dalam menurunkan kadar glukosa 

menjadikan jintan hitam sebagai obat antidiabetes.  Berbagai penelitian ilmiah 

lainnya juga telah membuktikan bahwa biji jintan hitam memiliki senyawa yang 

berpotensi sebagai antitumor, antiinflamasi, antihistamin dan antibakteri. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian ekstrak biji jintan hitam pada 

dosis tinggi belum dapat memperbaiki kadar glukosa darah, kerusakan pulau 

langerhans dan pertumbuhan berat badan tikus diabetes. Berdasarkan tabel 4.2 

diketahui bahwa rata-rata kadar glukosa darah pada kelompok diabetes yang 

diberi perlakuan ekstrak biji jintan hitam dosis 300µg/kg BB mendekati kontrol 

positif.  Gambar 4.2 (e) menunjukkan bahwa kerusakan pulau langerhans 

pankreas tikus diabetes dengan pemberian jintan hitam dosis 300µg/kg BB 

mendekati kontrol negatif.  Berat badan tikus juga menurun sebagaimana pada 

kelompok kontrol negatif.  Hal ini mungkin disebabkan karena pemberian jintan 

hitam dosis tinggi memiliki toksisitas atau disebabkan karena pelarut yang 

digunakan belum terlepas dari senyawa aktif jintan hitam, sehingga pelarut 

tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan pulau langerhans.  Pudjono (2006) 

menyatakan bahwa etanol merupakan pelarut protik yang sanggup berperan 

sebagai donor proton, sehingga mengadakan ikatan hidrogen dengan enolat yang 
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terbentuk.  Semakin polar pelarut yang digunakan akan semakin kuat ikatan 

hidrogen yang terbentuk dan reaksi akan berjalan semakin lama.  

 Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin Adullah 

bersabda “Setiap penyakit ada obatnya.  Jika obat yang tepat diberikan dengan 

izin Allah penyakit itu akan sembuh.”  Hadist tersebut menjelaskan bahwa 

pemberian obat yang tepat (dosis yang tepat) dalam pengobatan dapat 

memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan dengan izin Allah.  Pengobatan 

dilakukan untuk mendapatkan kembali nikmat kesehatan yang diberikan oleh 

Allah. 

 Kesehatan sebagai salah satu karunia terbaik yang Allah berikan, wajib 

dijaga dan dipelihara oleh manusia.  Dari Ibn „Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah 

saw.bersabda: “Ada dua nikmat yang manusia tidak ingin kehilangan keduanya; 

kesehatan dan kesempatan (untuk berbuat baik).” (H.R Bukhari).  Namun, 

seringkali manusia yang telah diberi anugerah kesehatan lalai untuk menjaganya 

hingga dilanda suatu penyakit.  Padahal sesungguhnya cara untuk bersyukur atas 

nikmat kesehatan tidaklah sulit (Al-Hafidz, 2007:53).  

 Cara bersyukur atas anugerah kesehatan tersebut adalah dengan 

menjaganya, sesuai dengan aturan Allah.  Imam Ibnu Qayyim berkata, 

”Barangsiapa merenungkan petunjuk Nabi Muhammad, maka dia akan 

menemukan cara terbaik untuk mendapatkan dan memelihara kesehatan (jika 

diikuti dengan benar”  Perkataan Ibnu Qayyim tersebut mengajarkan kepada kita 

semua bahwa sessungguhnya Rasulullah mengajarkan cara hidup sehat kepada 

umatnya (Al-Hafidz, 2007:54). 
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 Menjaga agar tubuh tetap sehat dapat dilakukan dengan menjaga pola 

hidup sehat dengan rutin berolahraga, memakan makanan yang baik dan sesuai 

porsinya dengan kondisi tubuh serta mengkonsumsi antioksidan dari tumbuhan 

agar keseimbangan tubuh terjaga. Sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. tentang 

cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan jasmani dan rohani, 

mengatur makanan, menekankan pentingnya gerak dan olahraga, serta mengelola 

pikiran dan jiwa dengan benar.  Keseimbangan antara kebersihan, pola makan, 

olahraga dan pola pikir akan meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga 

menjadi lebih sehat.  Kondisi yang sehat akan memacu manusia untuk optimal 

dalam beribadah dan meyelesaikan tugasnya (Al-Hafidz, 2007:53; Ahmad, 

2010:60; Muhadi, 2009:27). 


