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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Lanjut usia merupakan proses lanjut dari kehidupan yang akan dialami 

oleh semua orang dan bukan suatu penyakit (Surini & Utomo, 2003). Proses 

menua adalah proses alami yang diikuti dengan penurunan kondisi fisik tubuh 

dengan adanya penurunan fungsi organ tubuh yang di tandai dengan rentannya 

serangan penyakit (atun, 2008). Masa lanjut usia (geriatric age) lebih dari 65 

tahun atau 70 tahun Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro. Masa lanjut 

usia (geriatric age) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu young old  

(70-75 tahun), old (75-80 tahun), dan very old (>80 tahun) (Efendi,2009). Seiring 

dengan bertambahnya umur pada lansia, tubuh akan mengalami berbagai masalah 

kesehatan atau yang biasa disebut degeneratif (Maryam, 2008).  

Penyakit degeneratif yang sering muncul pada lansia diantaranya yaitu, 

osteoarthritis (OA), osteoporosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker, 

kolestrol, insomnia dll (Wahyunita & Fitrah, 2010). Seseorang yang mulai 

memasuki masa lansia akan mengalami perubahan fisiologis. Selain penurunan 

fisiologis, terjadi juga penurunan kualitas tidur atau gangguan tidur pada lansia. 

Pada kelompok lansia rentan akan terjadinya berbagai macam gangguan  medis 

ataupun psikologis. Salah satu gangguan psikologis pada lansia adalah insomnia 

atau gangguan tidur. Gangguan tidur  ini memiliki ciri yang khas karena terjadi 

bersamaan dengan adanya penurunan fungsi-fungsi tubuh akibat dari penuaan. 

Adanya perubahan perubahan alamiah tersebut akan menyebabkan gangguan 

pola tidur pada lansia sehingga menggangu aktifitas sehari-hari yang kurang 
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optimal, penurunan fisik dan sistem persarafan cenderung mengalami penurunan 

(Nugroho, 2000).  

Pada tahun 2013 penduduk lansia di Indonesia sebanyak 18.86 juta orang 

atau 7,59 % dari jumlah penduduk di Indonesia (Badan pusat statistic, 2014). 

Terjadinya penderita insomnia sebesar 10% dari penduduk di Indonesia, sering 

tidak terdiagnosis dan diobati (Widya, 2010). Di Jawa Timur kejadian pada 

penderita insomnia pada tahun 2009 mencapai hingga 10% dari seluruh jumlah 

lansia di Jawa Timur, dan terdapat sekitar 3% mengalami komplikasi yang serius. 

Pada usia 65 tahun, 13% pria dan 36% wanita membutuhkan kurang lebih 30 

menit untuk bisa tertidur dengan nyenyak (Kompas, 2008). Prevalensi gangguan 

tidur pada pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia cukup meningkat yaitu sekitar 

76%. Kelompok lansia mengeluhkan sulit untuk tidur sebanyak 40%. Sedangkan 

sering terbangun pada malam hari sebanyak 30% dan sisanya gangguan 

pemenuhan kebutuhan tidur lain (Amir,2007). 

Lansia membutuhkan durasi tidur selama 7–8 jam perhari, jika kurang 

dari waktu yang normal maka akan berpengaruh pada kesehatan. Kondisi fisik 

lansia yang lemah dapat mempengaruhi hormone dalam tubuh sehingga, 

hormone yang mengatur semua fungsi tubuh seperti nafsu makan, akan 

terganggu. Penurunan fungsi tubuh yang disebabkan kurangnya tidur  dapat 

mengganggu dan menghambat kelangsungan hidup mereka. Penurunan fisiologi 

berupa aktifitas sehari-hari yang kurang optimal, mudah merasakan capek, dan 

daya tahan tubuh menjadi menurun (Briones, 1996). Keadaan fisik yang sehat 

sangat di perlukan bagi lansia untuk menjalankan hidup minimal dapat 

melakukan aktifitas sehari hari seperti makan, minum, dan kebutuhan kekamar 
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mandi. Perubahan pada psikologis berupa perubahan pada kejiwaan, psikis, susah 

untuk berkonsentrasi, cemas dan stres (Lanywati, 2001).  

Kualitas tidur yang tidak sesuai dengan kebutuhan lansia dapat 

mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Penurunan 

kualitas tidur, penurunan produktivitas, penurunan kognitif, dan peningkatan 

komplikasi penyakit lain merupakan akibat dari gangguan tidur atau kualitas 

tidur yang tidak cukup. Banyak sekali akibat yang disebabkan oleh gangguan 

tidur atau insomnia, bisa berdampak perburukan dari segi fisiologis atau 

psikologis yang tidak terkontrol. 

Gangguan tidur yang berupa insomnia merupakan keadaan dimana 

terdapat gangguan dalam memulai dan mempertahankan kualitas pola tidur pada  

kalangan lansia. Insomnia diartikan sebagai keluhan mengenai kualitas tidur yang 

kurang sehingga mengakibatkan sulit memasuki tidur, sering terbangun tengah 

malam sehinngga sulit tidur kembali, bangun terlalu pagi dan tidur yang tidak 

nyenyak (Joewana, 2005). Aspek dari peningkatan kesehatan untuk lansia adalah 

pemeliharaan tidur untuk melihat pemulihan fungsi tubuh sampai tingkat 

fungsional yang optimal dan memastikan kualitas hidup yang tinggi (Stanley, 

2006). Kondisi fisik yang lemah akan berdampak pada kesehatannya. Bila lansia 

memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang kurang, akan berdampak buruk pada 

kondisi fisik dan psikologisnya, sehingga tubuh akan merasa letih, lemah, lesu 

dan mudah marah pada saat bangun (Lack & morin, 1992).  

Faktor yang mempengaruhi insomnia pada lansia, faktor biologis dan 

faktor komorbid. Faktor biologis merupakan perubahan pola tidur yang terkait 

dengan usia pada  sleep architecture, Terdiri dari 5 tahap, tahap 1 sampai 4 

adalah non-rapid eye movement (NREM) dan tahap yang 5 adalah Rapid eye 
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movement (REM). Tahap 1 dan 2 disebut tidur ringan sedangkan tahap 3 dan 4 

disebut tidur dalam/slow wave sleep/delta sleep. Tahap 1-4 akan terjadi 

peningkatan kedalaman tidur. Faktor komorbid merupakan faktor sekunder pada 

lansia yang terdiri dari : nyeri kronis, sesak nafas pada penyakit paru obstruktif 

kronis, gangguan psikiatri (gangguan cemas dan depresi), penyakit neurologi 

(Parkinson’s disease, Alzheimer disease), dan obat-obatan (beta-bloker, 

bronkodilator, kortikosteroid dan diuretik) dan terdapat ritme sirkadian mengatur 

siklus tidur, suhu tubuh, aktivitas saraf otonum, aktivitas kardiovaskuler dan 

sekresi hormon. Tidur juga memiliki efek penting pada memori, koordinasi  

(Miller et al.,2013).  

Cara untuk mengatasi insomnia bisa dengan tindakan farmakologi atau 

non farmakologi. Penanganan secara farmakologi kebanyakan menggunakan obat 

tidur untuk mengatasi insomnia, namun penggunaan yang berlebihan akan 

menimbulkan dampak overdosis dan kecanduan sehingga dapat membahayakan 

bagi kesehatan (Coates,2001). Terdapat dua jenis kelompok obat yang diberikan 

pada penderita insomnia yakni sedativa dan hipnotika. Kelompok sedativa 

berfungsi mengurangi ketegangan dan dapat menenangkan, sedangkan hipnotika 

menimbulkan rasa kantuk, mempercepat tidur dan mempertahankan keadaan 

tidur.  

Penanganan non farmakologi salah satunya dengan latihan relaksasi 

progresif. Latihan relaksasi progresif sebagai salah satu teknik relaksasi otot yang 

mampu mengatasi keluhan axietas, insomnia, kelelahan, kram otot, nyeri leher 

dan pinggang, tekanan darah tinggi (Marta, 2007). Teknik relaksasi otot progresif 

adalah teknik otot yang tidak menggunakan imajinasi (Herodes, 2010). Tubuh 

manusia merespons kondisi rasa kecemasan dan psikis dengan ketegangan otot. 
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Teknik relaksasi otot progresif menggunakan aktivitas otot yang tegang 

kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan gerakan relaksasi 

(Herodes, 2010). Relaksasi progresif adalah teknik relaksasi dengan kombinasi 

latihan nafas dalam dan gerakan kontraksi relaksasi otot tertentu (Kustanti & 

Widodo, 2008).   

Berdasarkan hasil observasi panti jompo di kota Malang dan latar 

belakang serta paparan di atas maka timbul masalah penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Latihan Relaksasi Progresif terhadap Penurunan Tingkat Insomnia 

pada Lanjut usia di Panti Jompo Malang“. Hasil studi pendahuluan yang peneliti 

lakukan jumlah populasi insomnia beberapa panti jompo di Malang sehingga ada 

sebagian lansia yang mengalami gangguan tidur karena tidak dapat memulai tidur 

di malam hari dan terbangun di tengah malam. Penelitian akan mengambil 

sampel dari beberapa panti jompo lansia yang ada di Malang. Sehingga penelitian 

dapat membantu menurunkan tingkat insomnia pada lansia dan tidak banyak 

timbul faktor resiko yang disebabkan oleh insomnia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo Malang?  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh latihan relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo Malang.  
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2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo Malang 

sebelum diberikan latihan relaksasi progresif. 

b. Mengidentifikasi tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo Malang 

sesudah diberikan latihan relaksasi progresif. 

c. Menganalisis perubahan tingkat insomnia pada lanjut usia di panti jompo 

Malang sebelum dan sesudah diberikan latihan relaksasi progresif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

a. Menambah literatur mengenai latihan relaksasi progresif terhadap 

penurunan tingkat insomnia pada lansia. 

b.   Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan mahasiswa tentang 

latihan relaksasi progresif terhadap penurunan tingkat insomnia pada 

lansia. 

2. Bagi fisioterapis  

a. Penelitian dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi profesi 

fisioterapi dalam pelayanan atau penanganan kepada usia lanjut yang 

menderita insomnia.  

b. Memberikan pengetahuan terbaru terhadap komunitas geriatric untuk 

meningkatkan pelayanan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia 

3. Bagi Lanjut Usia di Panti Jompo  

Memberikan edukasi pada pasien penderita insomnia, perawat panti 

jompo dan keluarga pasien tentang latihan relaksasi progresif terhadap 

penurunan tingkat insomnia. 
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4. Manfaat pada Penulis  

Menambah pengalaman peneliti bahwa terdapat terapi yang dapat 

menurunkan tingkat insomnia pada lansia. 

 

E. Keaslian penelitian  

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No Nama 

Pengara

ng dan 

Tahun 

Judul Sample Penelitian Analisa Data Hasil 

Penelitian 

1.  
 

Arif 

Rahman 

(2014) 

Pengaruh 

Terapi 

Relaksasi Otot 

Progresif 

terhadap 

Kualitas Tidur 

pada Lansia di 

Panti Sosial 

Tresna Wredha 

Unit Abiyono 

Pakem Sleman 

Yogyakarta 

Variabel 

independen (X1) 

Terapi Relaksasi 

Otot Progresif, 

Variabel 

dependen (Y1) 

Kualitas Tidur 

pada Lansia, 

Instrumen 

penelitian: PSQI, 

sampel 10 

responden  

Menggunakan 

penelitian pre 

eksperimental 

pendekatan 

one group pre-

test post-test 

design  

Dari hasil 

penelitian di 

dapat nilai p 

lebih kecil 

dari 0.05 

(P<0.05) 

sehingga 

hipotesis 

diterima 

2. Devi 

vidyanti, 

Anis 

satus 

Syarifah 

(2014) 

Pengaruh 

Relaksasi Otot 

Progresif 

Terhadap 

Insomnia pada 

Lansia Di UPT 

Panti Werdha 

Mojopahit 

Kabupaten 

Mojokerto 

 

Variabel 

independen (X1): 

Relaksasi Otot 

Progresif, 

Variabel 

dependent (Y1): 

insomnia,  

Instrument 

penelitian: 

kuesioner, sampel 

20 orang sebagai 

responden,  

Dilakukan selama 

7 hari berturut-

turut 

pra 

experimental 

dengan 

menggunakan 

rancangan one 

group pretest-

postest design. 

Hasil 

analisa 

menunjukka

n bahwa t-

hitung > t-

tabel. Hal 

ini 

menunjukka

n bahwa 

relaksasi 

otot 

progresif 

berpengaruh 

untuk 

mengurangi 

insomnia 

pada lansia 

di UPT 

Panti 

Werdha 

Mojopahit 

Mojokerto 
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3.  Neeru, 

D. C. 

Khakha, 

S. 

Satapath

y and A. 

B. Dey 

(2015) 

Impact of 

Jacobson 

Progressive 

Muscle 

Relaxation 

(JPMR) 

and Deep 

Breathing 

Exercises on 

Anxiety, 

Psychological 

Distress and 

Quality of Sleep 

of Hospitalized 

Older Adults 

Variabel 

independen (X1) 

muscle 

relaxation, (X2) 

Breating exercise,  

variabel dependen 

(Y1) Anxiety, 

Psychological 

Distress and 

Quality of Sleep, 

instrumen 

penelitian 

Pittsburgh Sleep 

Quality, Sampel 

dalam penelitian 

ini berjumlah 60  

 

Desain 

penelitian ini 

menggunakan 

quasi 

eksperimental  

dengan nilai 

signifikansi 

0,000 < 

(0,05) 

menunjukka

n  bahwa 

ada efek 

yang 

signifikan 

terhadap 

muscle 

relaxation 

dan breating 

exercise 

 

4.   Sulidah, 

Ahmad 

Yamin, 

dan 

Raini 

Diah 

Susanti 

(2016) 

Pengaruh 

Latihan 

Relaksasi Otot 

Progresif  

terhapap 

Kualitas Tidur 

Lansia 

Variabel 

independen (X1) 

Latihan Relaksasi 

Otot Progresif, 

Variabel 

dependen (Y1) 

Kualitas tidur, 

intrumen 

penelitian 

mengggunakan 

PSQI, 51 sampel 

responden selama 

4 minggu  

Rancangan 

penelitian ini 

Quasi 

Experimental 

dengan 

pendekatan 

Pretest-

Posttest 

Control Group 

Design, 

Sampel 

diambil secara 

Purposive 

Sampling 

Hasil 

perhitungan 

didapatkan 

nilai t 

hitung 

lebih besar 

dari t tabel 

dan p < 

0,05. Oleh 

karena itu 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

terdapat 

perbedaan 

yang 

bermakna 

dari kualitas 

tidur 

lansia 

.  

5.   W. 

Jayarath

ne and 

Piyanjali 

de 

Zoysa 

(2016) 

The impact of a 

progressive 

muscular 

relaxation 

exercise 

programme for 

reducing 

insomnia in an 

elderly 

population: 

results from a 

preliminary 

Variabel 

independen (X1) 

relaksasi otot 

progresif 

Variabel 

dependen (Y1) 

insomnia, 

intrumen 

penelitian  Athens 

Insomnia Scale 

(AIS)  

sampel 98 

A group 

controlled 

experimental 

study design 

penelitian 

ini 

menunjukka

n bahwa 

latihan 

relaksasi 

secara 

signifikan 

mengurangi 

insomnia 

dan 

meningkatk
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study at two 

elderly homes 

in the Colombo 

District of Sri 

Lanka  

responden, 

dilakukan selama 

12 minggu  

an kualitas 

tidur pada 

lansia 

6. Yuliana 

R. 

Kanende

r, Henry 

Palande

ng, 

Vandri 

D. Kallo

(2015)

Pengaruh 

Terapi 

Relaksasi Otot 

Progresif 

Terhadap 

Perubahan 

Tingkat 

Insomnia Pada 

Lansia Di Panti 

Werdha 

Manado 

Variabel 

independen (X1): 

Relaksasi otot 

progresif,   

Variabel 

dependen (Y1): 

Perubahan tingkat 

insomnia,  

Instrument 

penelitian:   

kuesioner 

Kelompok Study 

Psikiatri Biologi 

Jakarta-Insomnia 

Rating Scale 

(KSPBJ-IRS), 

jumlah sampel 36 

orang, dilakukan 

selama 7 hari 

berturut-turut 

pra 

eksperimental 

dengan One 

Group Pre-

test-Post-test 

design, 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

dilakukan 

dengan Total 

Sampling 

didapatkan 

nilai p = 

0,000 < α = 

0,05. 

Kesimpula

n hasil 

penelitian 

menunjukka

n adanya 

pengaruh 

terapi 

relaksasi 

otot 

progresif 

terhadap 

perubahan 

tingkat 

insomnia 

pada lansia 

Di Panti 

Werdha 

Manado. 


