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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki umur 

harapan hidup penduduk yang semakin meningkat seiring dengan perbaikan 

kualitas hidup dan pelayanan kesehatan secara umum. Salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu bangsa seringkali dinilai dari umur harapan hidup penduduknya 

(Kosasih, 2004). 

 Indonesia juga termasuk negara yang memasuki era penduduk 

berstruktur lanjut usia (aging structured population) karena mempunyai jumlah 

penduduk dengan usia 60 tahun ke atas sekitar 7,18%. Jumlah penduduk lansia 

pada tahun 2006 di Indonesia sebesar ± 19 juta jiwa dengan usia harapan hidup 

66,2 tahun. Pada tahun 2010, jumlah lansia di Indonesia sebesar 23,9 juta 

(9,77%) dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Sedangkan, pada tahun 2020 

diprediksi jumlah lansia di Indonesia sebesar 28,8 juta (11,34%) dengan usia 

harapan hidup 71,1 tahun . Peningkatan jumlah penduduk lansia ini antara lain 

disebabkan karena tingkat sosial ekonomi masyarakat yang meningkat, 

kemajuan dibidang pelayanan kesehatan, dan tingkat pengetahuan masyarakat 

yang meningkat (Efendi, 2009).  
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 Seiring perubahan usia, tanpa disadari pada orang lanjut usia akan 

mengalami perubahan–perubahan fisik, psikososial, lingkungan, spiritual dan 

pola aktivitas. Dan perubahan tersebut dapat mempengarui pola tidur. Menurut 

National Sleep Foundation (2010) sekitar 67% dari 1.508 lansia di Amerika usia 

65 tahun keatas melaporkan mengalami gangguan tidur dan sebanyak 7,3 % 

lansia mengeluhkan gangguan memulai dan mempertahankan tidur atau 

insomnia. Kebanyakan lansia beresiko mengalami gangguan tidur yang 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti pensiunan, kematian pasangan atau 

teman dekat, peningkatan obat-obatan, dan penyakit yang dialami.  

 Di Indonesia gangguan tidur menyerang sekitar 50% orang yang 

berusia 65 tahun. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering 

ditemukan, setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% lansia melaporkan 

adanya insomnia dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur yang serius. 

Prevalensi insomnia pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67% (Budihardja, 

2008).  

 Sepertiga dari waktu dalam kehidupan manusia adalah untuk tidur. 

Tidur sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan 

penyakit, karena tidur bermanfaat untuk menyimpan energi, meningkatkan 

imunitas tubuh dan mempercepat proses penyembuhan penyakit. Pada saat 

tidur tubuh mereparasi bagian-bagian tubuh yang sudah aus. Istirahat dan tidur 

yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kesempatan untuk istirahat dan 

tidur sama pentingnya dengan kebutuhan makan, aktivitas, maupun kebutuhan 

dasar lainnya. Istirahat yang cukup dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikis 

dan sosial lansia (Tarwoto Wartonah, 2006).  



 

 

3 

 Keragaman dalam perilaku istirahat dan tidur lansia adalah umum. Pada 

kenyataannya jumlah kebutuhan istirahat setiap individu relatif tidak sama. 

Sebagian lansia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk istirahat, namun 

terdapat sebagian kecil lansia yang menghabiskan waktunya untuk beraktivitas 

sehingga waktu yang dipergunakan untuk beristirahat menjadi berkurang. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh istirahat 

dan tidur yang cukup (Potter & Perry 2009).  

 Dalam pelayanan keperawatan, perawat membantu klien 

mengembangkan perilaku yang kondusif terhadap istirahat dan tidur dengan 

teknik relaksasi non-farmakologi. Salah satu teknik relaksasi non-farmakologi 

yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tidur pada lansia adalah 

guided imagery (Pauline, 2001). Guide imagery adalah proses yang menggunakan 

kekuatan pikiran dengan mengarahkan tubuh untuk menyembuhkan diri dan 

memelihara kesehatan. Relaksasi ini melalui komunikasi dalam tubuh yang 

melibatkan semua indera (visual, sentuhan, pedoman, penglihatan dan 

pendengaran). Guide imagery yang sederhana adalah penggunaan imajinasi 

dengan sengaja untuk memperoleh relaksasi dan menjauhkan dari sensasi yang 

tidak diinginkan (Smeltzer and bare, 2002). 

 Teknik relaksasi guided imagery termasuk teknik non-farmakologi yang 

dapat digunakan pada berbagai keadaan antara lain: mengurangi stress dan rasa 

nyeri, kesulitan tidur, alergi dan asma, pusing, migraine, hipertensi dan keadaan 

lain. (Patricia, 1998). Guided imagery akan membentuk bayangan yang akan 

diterima sebagai rangsang oleh berbagai indra. Bayangan yang indah akan 

menyebabkan perasaan tenang. Ketegangan otot dan ketidaknyamanan akan 
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dikeluarkan sehingga tubuh menjadi rileks dan nyaman (Brunner dan Suddart, 

2002). 

 Menurut studi pendahuluan yang dilakukan di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia wilayah Blitar terdapat 56 lansia. Seiring dengan penurunan fungsi 

fisik pada lansia maka gangguan kesehatan pun banyak terjadi, dan menurut 

petugas panti menyebutkan 90% lansia mengalami gangguan tidur. Dan 

dampak yang terjadi akibat gangguan tersebut lansia mengalami lemas, pusing 

dan bahkan terjadi peningkatan tekanan darah. Selama ini upaya yang dilakukan 

oleh UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia wilayah Blitar untuk mengatasi masalah 

ini hanya sebatas pemberian obat untuk mengatasi gangguan tidur serta teknik 

relaksasi otot progesif untuk memenuhi kebutuhan tidur.  

 Hasil wawancara dengan 10 orang lansia yang tinggal di UPT Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia wilayah Blitar didapatkan 7 orang menyatakan mengalami 

gangguan tidur. Mereka merasa tidak bisa tidur yang nyenyak di waktu malam 

hari, bahkan sering terbangun dimalam hari dan susah memulai tidur kembali 

hingga pagi hari. Dua diantaranya karena penyakit fisik yang diderita sementara 

5 lainnya menyatakan gangguan tidur yang dialami oleh para lansia ini 

umumnya diakibatkan oleh berbagai macam persoalan hidup, karena ternyata di 

usianya yang sudah senja ini mereka tidak bisa berkumpul bersama anak dan 

keluarga.   

 Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang efektivitas pemberian teknik relaksasi guided 

imagery terhadap kualitas tidur pada lansia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan 

penelitiannya adalah bagaimanakah efektivitas pemberian teknik relaksasi guided 

imagery terhadap kualitas tidur pada lansia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Mengetahui efektivitas pemberian teknik relaksasi guided 

imagery terhadap kualitas tidur pada lansia di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Blitar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi gangguan tidur pada lansia di UPT  

Pelayanan Sosial Lanjut Usia wilayah Blitar. 

1.3.2.2 Mengidentifikasi kualitas tidur lansia di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia wilayah Blitar sebelum diberi relaksasi guided 

imagery. 

1.3.2.3 Mengidentifikasi kualitas tidur lansia di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia wilayah Blitar setelah diberi relaksasi guided imagery. 

1.3.2.4 Mengidentifikasi efektivitas pemberian teknik relaksasi guided 

imagery terhadap kualitas tidur pada lansia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.2 Bagi Lansia  

Menjadi alternatif untuk mengatasi gangguan tidur sehingga diharapkan 

lansia memiliki kualitas tidur yang baik. 
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1.4.2 Institusi pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan diskusi 

dalam bidang mata kuliah keperawatan gerontik, khususnya 

peningkatan kualitas tidur pada lansia.  

1.4.3 Pengelola UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Membantu memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia yang 

mengalami gangguan tidur sehingga lansia memiliki kualitas tidur yang 

baik. 

1.4.4 Sebagai dasar penelitian selanjutnya.  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pedoman 

bagi penelitian lain yang akan mengembangkan topik yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas tidur pada lansia. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Yeni Nur Rahmayanti (2010) tentang “Pengaruh Guided Imagery 

Terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Skizoafektif di RSJD 

Surakarta 2010 dengan jenis penelitian menggunakan quasi eksperimen 

dengan pretes-postest with control group design. Jumlah populasi 

adalah seluruh pasien skizoafektif sejumlah 309 orang berdasarkan data 

rekam medik RSJD Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan 

tingkat kesalahan sebesar 10% dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling, maka jumlah sampel penelitian sebesar 20 responden. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji Mann Whitney Test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok perlakuan sebelum 
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mengalami kecemasan berat. Setelah mendapatkan terapi guided 

imagery selama tujuh hari, tingkat kecemasan kelompok perlakuan 

menjadi ringan 8 responden. Hasil pengujian Mann Whitney Test pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah terapi diperoleh 

nilai p= 0,001, sehingga disimpulkan ada perbedaan kecemasan pada 

pasien skizoafektif antara kelompok perlakuan dan kontrol setelah 

diberikan post test di RSJD Surakarta. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah terapi yang digunakan sedangkan perbedaannya pada variabel 

dependen yaitu kualitas tidur pada lansia. 

1.5.2 Endrayani Sehono (2010) tentang Pengaruh Teknik Relaksasi Guided 

Imagery Terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Pasca Operasi Fraktur 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan rancangan penelitian yang 

dipakai adalah Quasi Experimental Design dengan Pre Post Test 

Control Group Design. Sampel penelitian adalah sebanyak 40 pasien 

post operasi dengan diagnosa fraktur di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

dengan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan data 

menggunakan teknik analisis t-test. Kesimpulan: (1) tingkat nyeri 

responden sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebagian besar mengalami nyeri sedang, (2) Tingkat 

nyeri responden sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen 

sebagian besar mengalami nyeri sedang dan ringan, sedangkan pada 

kelompok kontrol rata-rata mengalami nyeri sedang, (3) ada pengaruh 

yang signifikan teknik relaksasi guided imagery terhadap penurunan 

nyeri pada pasien pasca operasi fraktur di Rumah Sakit Dr. Moewardi 
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Surakarta. Persamaan dalam penelitian ini adalah terapi yang digunakan 

sedangkan perbedaannya pada variabel dependen yaitu kualitas tidur 

pada lansia. 

1.5.3 Haris, AB & Muhtar (2010) tentang Pengaruh Teknik Relaksasi 

Progresif Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Istirahat-Tidur Klien Di 

Ruangan Vip-B Rsud Bima. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah 

dilakukan, hasil tersebut menunjukan bahwa   t-hitung > t-tabel (11,481 

> 1,729) dengan p value = 0,000. Dengan demikian ada pengaruh 

teknik relaksasi progresif terhadap pemenuhan kebutuhan istirahat-

tidur klien di ruangan VIP-B RSUD Bima. Persamaan dalam penelitian 

ini adalah terapi yang digunakan sedangkan perbedaannya pada variabel 

dependen yaitu kualitas tidur pada lansia, sampel dan tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


