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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Lanjut Usia  

1. Definisi Lanjut Usia  

Seseorang yang disebut lanjut usia (lansia) jika usianya diatas 65 tahun 

Setianto (2004). Lanjut usia adalah tahap lanjut dari proses kehidupan dengan 

tanda-tanda kemampuan tubuh yang menurun dan bukan merupakan sebuah 

penyakit (Pujiastuti, 2003). Lansia adalah keadaan yang mempertahankan 

keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis dan akan mengalami kegagalan 

(Hawari, 2001). Penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual merupakan salah satu kegagalan yang dialami oleh 

lansia. 

Menurut dokumen pelembagaan lanjut usia dalam kehidupan bangsa 

yang diterbitkan oleh Departemen Sosial dalam rangka pencanangan hari 

Lanjut Usia Nasional (LUN) tanggal 29 Mei 1996 oleh presiden RI, batas usia 

lanjut adalag 60 tahun atau lebih. (Fatimah, 2010). 

2. Klasifikasi Lansia 

Klasifikasi lansia dibagi menjadi lima yaitu: 

a. Pra lansia (prasenilis) antara 45-59 tahun, 

b. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, sedangkan 70 

tahun keatas meripakan lansia yang memiliki resiko tinggu  

c. Lansia potensial yaitu lansia yang sehat secara jasmani dan mampu untuk 

menghasilkan jasa atau barang.
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d. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak sehat secara jasmani 

sehingga membutuhkan bantuan orang lain (Maryam et al.,2008).  

3. Teori-teori Proses Penuaan 

Definisi yang menjelaskan mengenai teori penuaan terdapat banyak 

versi menurut banyak orang. Proses menua bersifat individual : dimana proses 

menua akan terjadi pada setiap orang dengan usia yang berbeda. Setiap lansia 

mempunyai gaya hidup seseorang, dan tidak ada yang bisa melewati proses 

penuaan. Seseorang yang belum  tua tetapi sudah memperlihatkan tanda-tanda 

yang tidak sesuai yang ada pada dirinya sehingga terlihat sudah tua. Ada juga 

orang yang tergolong lanjut usia penampilan fisik terlihat seperti orang muda 

tetapi meskipun begitu, harus diterima bahwa ada beberapa penyakit 

degeneratif yang mengiringinya. Diantaranya penyakit penuaan adalah 

penyakit jantung, hipertensi, arthritis, insomnia, diabetes, rematik, asam urat, 

dll.  

Ada beberapa teori-teori yang dapat dikelompok, yaitu termasuk 

kelompok teori biologis, teori psikososial dan teori sosiokultular (Padila, 

2013). 

a. Teori Biologis : 

Ada beberapa macam teori biologis sebagai berikut: 

1) Teori Jam Genetik  

Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai macam jenis 

makhluk hidup memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Manusia 

masih memiliki kehidupan dalam waktu hidup maksimal sekitar 110 

tahun. 
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2) Teori Cross-Linkage (rantai silang) 

Kolagen yang merupakan unsur penyusun tulang diantara susunan 

molecular, lama kelamaan akan meningkat kekakuannya (tidak elastis). 

Hal ini disebabkan oleh karena sesl-sel yang sudah tua dan reaksi 

kimianya menyebabkan jaringan yang sangat kuat. 

3) Teori Radikal Bebas 

Radikal bebas memusnahkan sel yang sehingga merusak dan 

kemunduran secara fisik. Kemunduran fisik, perubahan kulit semakin 

keriput, penurunan fisiologis merupakan salah satu contoh dari teori 

radikal bebas. 

4) Teori Genetik 

Menua telah terprogram secara genetic untuk jenis-jenis 

kehidupan tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia 

yang diprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pada saatnya 

akan mengalami mutasi. 

5) Teori Immunologi 

Didalam proses penurunan metabolisme tubuh, suatu saat 

diproduksi hasil dari suatu zat khusus. Ada jaringan tubuh tertentu yang 

tidak dapat ditahan terhadap zat tersebut, sehingga jaringan tubuh menjadi 

lemah. Sistem immun menjadi kurang efektif dalam mempertahankan 

diri, regulasi dan responsibilitas. 

6) Teori Stress Adaptasi 

Menua terjadi akibat penurunan sel-sel yang biasa digunakan 

dalam tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan 

lingkungan internal. Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel 
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tubuh lelah terpakai, sehingga banyak sesorang yang terlihat menua 

dengan umur yang belum dikatakan sebagai lansia. 

b. Teori Psikososial : 

Macam-masam terdapat pada teori psikososial sebagai berikut:  

1) Teori Integritas Ego 

Teori ini memberikan tujuan-tujuan khusus yang dapat mencapai 

dalam setiap perkembangan. Hasil terakhir dari tugas teori integritas ego 

yakni sebuah kebebasan. 

2)  Teori Stabilitas Personal 

Kepribadiaan seseorang terbentuk pada masa pertumbuhan anak-

anak dan tetap bertahan secara bertahap.  

c. Teori Sosiokultular  

Teori yang merupakan teori sosiokultular adalah sebagai berikut: 

1) Teori Pembebasan (disengagement theory)  

Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia seseorang 

berangsur angsur mulai mandiri dan dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Hal ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia mengalami 

menurun, sehingga sering terjadi kehilangan ganda meliputi: 

a. Kehilangan peran  

b. Kontak sosial yang kurang 

c. Berkurangnnya komitmen 

2) Teori Aktifitas 

Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan akan berhasil 

tergantung seseorang menjalani kehidupan yang sesungguhnya, sehingga 

dapat mempertahankan aktivitas selama mungkin. Adapun kualitas 
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aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas aktifitas yang 

dilakukan.  

4. Tugas Perkembangan Lansia 

Seiring bertambahnya usia perubahan fisik terhadap lansia akan tetap 

terjadi. Perubahan tiap individu bervariasi berdasarkan waktu dan durasi, 

namun system fisiologis tubuh dan fisik seseorang tetap terjadi. Perubahan ini 

merubah yang alami sehingga tidak dikaitkan dengan penyakit. Adanya 

penyakit kadang mengubah waktu timbulnya perubahan atau dampak terhadap 

kehidupan sehari-hari.  

Tugas perkembangan pada lansia meliputi: adaptasi terhadap 

penurunan kesehatan dan kekuatan fisik, beradaptasi dengan keadaan yang 

nyata, menetapkan kembali hubungan dengan anak yang telah dewasa, dan 

menemukan cara mempertahankan kualitas hidup (Potter & Perry, 2005).  

5. Perubahan Fisik pada Lansia 

Proses menua di dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu 

hal yang wajar akan dialami semua orang yang dikarunia umur panjang. 

Hanya cepat lambatnya proses tersebut bergantung pada masing-masing 

individu yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan 

lanjut usia antara lain ( Juniati & Sahar, 2001). 

a. Secara individu, pengaruh terjadinya proses menua dapat terjadinya 

berbagai macam masalah, dari segi fisik, biologi, psikis, maupun 

lingkungan social dan ekonomi. Semakin lanjut usia sesorang, ia akan 

mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat 

mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini juga 

mengakibatkan timbulnya gangguan didalam hal mencakupi kebutuhan 
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hidupnya sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan 

bantuan orang lain. 

b. Lanjut usia tidak hanya di tandai dengan kemunduran fisik. Kondisi lanjut 

usia dapat pula berpengaruh terhadap kondisi mental. Semakin lanjut 

seseorang, kesibukan sosialnya akan semakin berkurang. Hal itu akan 

dapat mengakibatkan berkurangnya integrasi dengan lingkungannya. Hal 

ini dapat memberikan dampak pada kebahagiaan seseorang. 

 

B. Tidur 

1. Definisi Istirahat Tidur 

Istirahat merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi 

oleh semua orang. Istirahat yang dapat dilakukan bisa dengan cara istirahat 

yang cukup. Istirahan dan tidur memiliki arti yang berbeda-beda pada tiap 

individu (Mubarak, 2009). Istirahat adalah perasaan relaks secara mental, 

bebas dari kecemasan dan tenang secara fisik. Istirahat tidak selalu berbaring 

ditempat tidur, namun dapat berupa membaca buku, melihat televisi dan 

bersantai-santai dapat menghasilkan istirahat yang cukup dan kondisi tubuh 

menjadi lebih segar. 

Tidur merupakan perubahan keadaan yang sadar pada periode 

tertentu. Waktu tidur guna untuk perbaikan dan penyembuhan sistem tubuh. 

Tidur merupakan suatu kondsi dimana keadaan yang penuh dengan 

ketenangan tanpa ada aktivitas yang berat, merilekskan suatu pikiran yang 

menjadi tenang,  memiliki keadaan yang bervariasi, adanya perubahan proses 

fisiologi tubuh dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan dari luar 

sehingga mendapatkan tidur yang maksimal (Hidayat, 2008).   
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2. Fisiologi Tidur 

Fisiologi tidur merupakan kondisi dimana proses tidur karena adanya 

hubungan mekanisme serebral yang secara bergantian untuk meningkatkan 

dan menekan pusat otak agar dapat memulai tidur dan mengakhiri  waktu 

tidur.  

Beberapa proses yang dialami dalam fisioloi tidur sebagai berikut:  

a. Irama Sirkadian  

Irama siklus 24 jam siang-malang disebut irama sirkadian. Irama 

sirkadian mempengaruhi perilaku dan pola fungsi biologis utama seperti 

suhu tubuh, denyut jantung, tekanan darah, sekresi hormon, kemampuan 

sensorik dan suasana hati. Irama sirkadian disebabkan oleh faktor 

eksternal (lingkungan sosial dan pekerjaan). Setiap seseorang memiliki 

cara mudah untuk istirahat.  

Kecemasan, kurang istirahat, tersinggung, mood yang tidak 

sesuai, stress, pikiran yang berkelanjutan dan penyakit degenerative yang 

dialami para lanjut usia merupakan ciri-ciri beberapa gangguan tidur. 

system activating reticular (SAR) merupakan suatu kondisi terjaga atau 

kewaspadaan yang memepertahankan tidur dan kualitas tidur lanjut usia. 

SAR juga dapat memberikan rangsangan visual, pengdengaran 

rangsangan emosi, proses pikir, perasaan yang dialami dan rasa rileksasi 

anggota tubuh.  

Kondisi seseorang dalam keadaan sadar, neuron dalam SAR akan 

melepaskan dengan perlahan katekolamin seperti norepineprin. Demikian 

juga pada saat kondisi tidur, kemungkinan disebabkan adanya pelepasan 

serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak 
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tengah, yaitu bulbar synchoronizing regional (BSR). Sedangkan saat 

bangun tergantung keseimbangan impuls yang diterima oleh otak yang 

mengatur siklus atau perubahan dalam tidur (Hidayat, 2008). 

3. Kebutuhan Tidur 

Kebutuhan tidur tiap individu berbeda-beda terhantung tingkat 

perkembangan dari manusia (Hidayat, 2008). Berikut kebutuhan tidur 

berdasarkan usia: 

Tabel 2.1 : kebutuhan tidur manusia 

       Sumber : Hidayat (2008) 

  

Usia Jumlah kebutuhan tidur 

0-1 bulan 14-18 jam/hari 

1 bulan-18 bulan 12-14 jam/hari 

18 bulan-3 tahun 11-12 jam/hari 

3 tahun-6 tahun 11 jam/hari 

6 tahun-12 tahun 10 jam/hari 

12 tahun-18 tahun 8,5 jam/hari 

18 tahun-40 tahun 7-8 jam/hari 

40 tahun-60 tahun 7 jam/hari 

60 tahun ke atas 6-7jam/hari 

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Istirahat Tidur 

a. Penyakit  

Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi kebutuhan tidur 

seperti penyakit degenerative yang dialami lansia dan peyakit yang 

disebabkan oleh infeksi terutama infeksi limpa. Infeksi limpa berkaitan 

degan kondisi lansia yang dikarenakan kelelahan sehingga penderitannya 

membutuhkan lebih banyak waktu tidur untuk mengatasinya. 

b. Latihan dan Kelelahan 

Keletihan yang diakibat aktivitas sehari hari yang berlebihan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk istirahat atau kualitas tidur 
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sehingga dapat menjaga energy yang dikeluarkan saat beraktifitas. Dapat 

terlihat pada seseorang yang telah melakukan aktivitas sehari-hari dan 

mencapai kelelahan yang berlebihan.  

c. Stres Psikologi 

Keadaan stress psikologis dapat dialami pada penderita akibat 

ketegangan jiwa. Penderita memiliki berbagai masacm masalah psikologi 

yang dikarenakan kecemasan dan kegelisahan sehingga sulit untuk 

mengawali tidur.  

d. Obat 

Obat sangat mempengaruhi proses tidur penderita lansia. 

Beberapa jenis obat yang mempengaruhi proses tidur yakni ada kelompok 

obat sedative dan obat hipnotika. Kedua obat tersebut memberikan efek 

ngantuk dan rasa ketenangan sehingga dapat mempercepat tidur dan 

mempertahankan keadaan tidur. 

5. Tahapan Tidur  

Terdapat dua tahap fase tidur keadaan normal yakni: Non-Rapid Eye 

Movement (NREM) yaitu dimana pergerakan mata yang tidak cepat dan 

Rapid Eye Movement (REM) yaitu keadaan dimana pergerakan mata yang 

cepat. 

a. Tahap 1 : NREM 

Merupakan tingkatan paling dasar dari tahapan memulai tidur. 

Tahapan ini berakhir dalm waktu beberapa menit sehingga orang mudah 

terbangun gangguan dari luar. Terjadi penurunan aktivitas fisiologis 

seperti penurunan tanda-tanda vital dan metabolism dalam tubuh.  Merasa 

telah melamun setelah bangun. 
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b. Tahap 2 : NREM 

Merupakan tidur yang bersuara. Terjadi relaksasi dalam tubuh 

sehingga terbangun dari tidur sulit membutuhkan tahap ini berakhir 20-30 

menit.  

c. Tahap 3 : NREM 

Menjadi tahap awal tidur yang dalam. Otot-otot dalm tubuh 

menjadi rileks sehingga sulit untuk bangun dari tidur dan tidak ada 

pergerakan tubuh. Tanda-tanda vital menurun namun teratur dan berakhir 

15-30 menit.  

d. Tahap 4 : NREM 

Menjadi tahap tidur nyenyak. sesorang menjadi sulit bangun dari 

tidur. Jika kekurangan dalm waktu tidur, sesorang akan menyeimbangkan 

porsi tidurnya pada tahap ini. Penurunan tanda vital pada tahap ini sering 

kali terjadi dalam keadaan tidur sambil berjalan dan membutuhkan waktu 

sekitar 15-30 menit. 

e. Tidur REM 

Seseorang akan mengalami mimpi dalam proses tidurnya. Lebih 

sulit untuk dibangunkan. Respon penggerakan mata yang cepat, fluktasi 

jantung,  kecepatan respirasi dan peningkatan tekanan darah. Terjadi 

tonus otot skeletal penurunan dan sekresi lambung meningkat. Berakhir 

dalam waktu 90 menit. Terjadi peningkatan tidur REM tiap siklus dalam 

waktu 20 menit.  

Pada pola tidur seseorang pada kondisi normal usia lansia adalah 

sekitar 6 jam/hari, Sekitar 20-25% tahap NREM nmengalami penurun dan 
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sering terbangun beberapa kali pada malam hari dan susah tidur kembali 

(Tarwoto & Wartonah, 2006).  

6. Problematika gangguan tidur pada Lanjut Usia  

Proses menuju tua akan mengalami penurunan fungsi tubuh untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. Pada usia lanjut sangat sulit untuk 

mempertahankan fungsi tubuhnya secara normal bahkan tidak dapat 

mempertehankan tubuhnya terhadap infeksi. Tubuh akan mengalami berbagai 

masalah kesehatan dengan bertambahnya usia (Maryam et al., 2008). Tidak 

hanya penyakit degeneratif yang sering di alami oleh lansia, tetapi gangguan 

tidur juga menjadi masalah besar dalam kelangsungan hidup.  

Beberapa gangguan tidur yang sering di alami oleh lansia yaitu : 

a. Insomnia  

Insomnia merupakan gangguan tidur yang sulit untuk memulai 

atau mempertahankan tidur. Kondisi ini sering dikeluhkan dan bersifat 

sementara. Susah dalam memulai tidur bisa juga disebabkan dari 

kecemasan dan kesedihan yang berlebihan. 

b. Narkolepsi 

Narkolepsi adalah keadaan tidur pada siang hari yang berlebihan. 

Pada saat bangun dari tidur secara tiba-tiba badan merasakan lunglai dan 

ingin tidur kembali, merasakan kelumpuhan pada sekujur tubuh saat tidur 

dan mengalami mimpi pada tidur bahkan halusinasi. Ini semua 

disebabkan karena emosi seseorang yang berbeda dengan yang lain 

seperti tertawa yang berlebihan.  
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c. Hypersomnia 

Hypersomnia merupakan kondisi yang mengantuk berlebihan 

pada siang hari. Sindro-Kleine-Levin yakni kondisi mengantuk berlebihan 

di siang hari ini harus dibedakan dengan mengantuk karena kelelahan 

fisik akibat bekerja terlalu keras. Gangguan lainnya bisa berkategori 

hypersomnia idiopatik dimana klien tidak dapat menghindari rasa kantuk 

yang berlebihan. 

  

C. Gangguan Tidur  

Gangguan tidur merupakan kumpulan dari adanya gangguan pada tidur 

dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur (Nur’arini, 2011). Gangguan tidur 

merupakan kondisi yang dimana memiliki masalah dalam jumlah, kualitas, dan 

pola tidur seseorang. Gangguan tidur adalah gangguan yang berkaitan dengan 

pola tidur dikarenakan psikis, lingkungan, gaya hidup, kebiasaan yang 

mengakibatkan kualitas tidur terganggu atau pola tidur yang kurang. Dampak 

yang diakibatkan oleh gangguan tidur adalah kelelahan, merasa lemas dan 

mengantuk, mudah marah, dan sulit untuk berkonsentrasi di siang hari. Ada 

sejumlah kondisi yang diakibatkan dengan gangguan tidur salah satunya adalah 

insomnia. 

1. Definisi Insomnia 

 Insomnia adalah sebuah tanda-tanda yang diikuti keluhan sulit tidur, 

mudah terbangun pada tengah malam, terbangun terlalu awal atau tidur yang 

tidak berkualitas. Tidur yang tidak berkualitas sering mengalami keluhan 

tidur yang singkat serta tidak menyegarkan seluruh tubuh, walaupun waktu 

yang singkat tersebut cukup dan tidak terbangun. Definisi insomnia itu 



22 
 

banyak yang mengartikan keluhan-keluhan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

perkembangan, definisi insomnia mengutarakan tanda-tanda saat terjaga. 

Kini, definisi tersebut dilengkapi dengan mengalami satu atau lebih gejala-

gejala tidur tersebut disertai dengan keluhan di siang hari berupa rasa kantuk 

yang berlebihan, lelah, gangguan mood, penurunan daya ingat seseorang , 

gangguan kognitif dan gangguan hubungan sosial.  

Insomnia dikarenakan sulit untuk memulai tidur, penderita insomnia 

merasakan kecemasan padaa saat memuali tidur. Kecemasan yang berupa 

rasa takut sehingga sulit untuk memulai tidur, dan akhirnya membuat 

semakin parah untuk penderita insomnia. Insomnia dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu insomnia sementara dan insomnia tidak sementar. Insomnia 

sementara merupakan gangguan tidur yang dirasakan pada satu malam hingga 

2 minggu lamanya. Sedangkan insomnia menetap merupakan gangguan tidur 

yang dirasakan sudah terlalu lama hingga menahun (kronis) dan menjadikan 

kebiasaan.  

a. Insomnia Sementara 

Insomnia sementara disebabkan oleh: 

1) Hyperarousal, merupakan gangguan tidur yang dikarenakan 

kesedihan berlebihan, stress, kegembiraan yang berlebihan sehingga 

menjadikan tingkat emosional meningkat.  

2) Perbedaan zona waktu dan kerja shift. Seseorang dituntut untuk 

bangun atau tidur yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga 

sangat diperlukan membiasakan diri yang lamanya tergantung dari 

masing-masing individu dan disarankan untuk mencukupi waktu 

tidur terlebih dahulu.  
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3) Lingkungan tidur yang nyaman, sesorang perlu beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru. Ketika menempati lingkungan yang baru 

maka perlu menyesuikan keadaan di sekitar sehingga untuk memulai 

tidur sulit dilakukan. Akan tetapi dengan kebiasaan berada 

dilingkungan yang baru maka akan mudah pula untuk mengawali 

tidur. 

b. Insomnia Menetap  

Insomnia menetap dapat disebabkan hal-hal berikut: 

1) Gastroesophageal reflux, yaitu seseorang terganggu tidurnya karena 

keadaan kesehatan yang menurun dikarenakan asam lambung yang 

naik saat istirahat. Penderita merasakan rasa sakit dan panas diarea 

perut hingga ke dada. Sering terbangun tengah malam dengan 

keadaan batuk-batuk dan merasakan pahit. 

2) Sindroma tungkai gelisah atau Restless Legs Syndrome (RLS), adalah 

penyakit pada system saraf sehingga tidak nyaman pada kaki. Pada 

malam hari sering sekali dirasakan kesemutan, pegal-pegal, kaki 

merasakan kaku dan akan merasakan nyaman pada saat kaki digerak-

gerakkan. Duduk dan berbaring akan merasakan sensasi kurang 

nyaman jika terlalu lama tanpa bergerak. Jika tidur dimalam hari kaki 

akan digerak-gerakan oleh penderita lalu didiamkan selama beberapa 

detik dan digerakkan kembali sehingga penderita tidak dapat tidur 

dengan nyenyak dan menyebabkan mengantuk pada aktifitas siang 

hari. 

3) Beberapa penderita sleep apnea juga merupakan salah satu penyebab 

penderita insomnia. Tidur tidak menyegarkan, waktu tidur yang 
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kurang dan penderita merasa belum tidur sama sekali padahal orang 

tersebut sudah tidur beberapa jam tanpa disadari oleh dirinya sendiri.  

4) Beberapa penyakit lain yang merasakan rasa nyeri misalnya 

osteoarthritis, asam urat, low back pain dll. Rasa nyeri tersebut 

mengganggu penderita sehingga tidak dapat tidur karena deraan rasa 

sakit yang dideritanya.  

5) Kecemasan yang berkepanjangan dapat menyebabkan insomnia 

berkepanjangan pula. Gangguan emosianal dan psikiatris biasanya 

memerlukan perawatan dokter ahli kesehatan jiwa. Namun, yang 

terpenting adalah pemahaman pasien tentang gangguan yang 

dideritanya, serta disiplin dan kesabarannya untuk terus mengikuti 

setiap terapi yang tidak dapat memberikan hasil instan. 

2. Pengukuran Tingkat Insomnia  

a. Definisi Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) merupakan alat ukur yang 

efektif untuk mengukur insomnia pada orang dewasa. Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) mengukur kualitas tidur yang dibagi menjadi dua yakni 

baik dan buruk yang meliputi pengukuran dalam 7 tahap penilaian. Penilaian 

tersebut meliputi kualitas tidur secara subyektif, latensi tidur, durasi tidur, 

efisiensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat-obatan yang berhubungan 

demgan pola tidur, dan gangguan yang dialami pada siang hari. Dari 7 tahap 

penilaian terdapat setiap komponen mempunyai skala 0-3, kemudian nilai 

total dihitung berdasarkan skala global PSQI score, dimana skala berkisar 0-

21 nilai yang tertinggi menandakan kualitas tidur yang buruk. Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) telah di validasi pada kedua populasi klinis dan 
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populasi non klinis, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa pascasarjana 

(Brick et al, 2010). 

 

Tabel 2.2 Pembagian skala PSQI 

           Sumber :Slameto, 2010 
 

No  Pertanyaan  Skala  

1. Jam berapa biasanya anda 

mengawali tidur tiap malam 

Lama ditempat tidur 

(Efisiensi tidur) 

2. Berapa lama anda tidur dimalam 

hari 

Lama tidur malam (Efisiensi 

tidur) 

3. Jam berapa biasanya anda bangun 

pagi 

Lama ditempat tidur 

(Efisiensi tidur) 

4. Berapa lama anda biasanya bisa 

tertidur tiap malam 

Latensi tidur (lama memulai 

tidur) 

5. Seberapa sering masalah-masalah 

dibawah ini mengganggu tidur 

a. tidak mampu tidur selama 30 

menit sejak berbaring 

b. terbangun ditengah malam atau 

terlalu dini 

c. terbangun untuk kekamar mandi 

d.tidak mampu bernafas dengan 

leluasa 

e. batuk atau mengorok  

f. kedinginan dimalam hari 

g. kepanasan dimalam hari 

mimpi buruk 

h. mimpi buruk 

i. terasa nyeri 

j. alasan lain………. 

Latesi tidur ( lama memulai 

tidur) 

Gangguan ketika tidur 

malam 

6. Seberapa sering menggunakan obat 

tidur 

Penggunaan obat tidur 

7. Seberapa sering anda mengantuk 

saat melakukan aktifitas di siang 

hari 

Terganggunya aktifitas di 

siang hari 

8. Seberapa besar antusias anda ingin 

menyelesaikan masalah yang anda 

hadapi 

 

9. Pertanyaan pre intervensi: 

Bagaimana kualitas tidur anda 

selama sebulan yang llalu 

Pertanyaan post intervensi: 

Bagaimana kualitas tidur anda 

selama seminggu yang lalu 

Kualitas tidur subyektif  
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b. Cara Pengukuran Insomnia 

PSQI terdiri dari 7 poin penilaian yakni kualitas tidur subyektif, 

latensi tidur, gangguan tidur, lama tidur malam, penggunaan obat tidur, dan 

gangguan aktifitas pada siang hari.pengukuran pada tiap poin penilaian 

terdapat dalam beberapa pertanyaan dan penilaian yang sesuai dengan 

standart baku (Nova, 2012). Yakni sebagai berikut: 

1. Efisiensi tidur pertanyaan nomer 1, 2, 3 

Efisiensi tidur (lama tidur/lama ditempat tidur) x 100% 

Lama ditempat tidur dari pertanyaan nomer 1 dan 3 jika didapat hasil 

berikut, maka skornya: 

>85 %  = 0 

75-84%  = 1 

65-74% = 2 

<65%  = 3 

2. Lama tidur malam dilihat dari pertanyaan nomer 2 

>7 jam  = 0 

6-7 jam  = 1 

5-6 jam  = 2 

< 5 jam  = 3 

3. Latensi tidur (kesulitan mengawali tidur) total skor dari pertanyaan nomor 

5a dan nomor 4. 

< 15 menit  = 0 

16-30 menit  = 1 

31-60 menit  = 2 

>60 menit   = 3 
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Pertangaan no 5a: 

Tidak pernah  = 0 

Sekali seminggu  = 1 

2 kali seminggu  = 2 

>3 kali seminggu  = 3 

Jumlahkan skor pertanyaan dari no 4 dan 5a dengan skor dibawah ini: 

Skor 0   = 0 

Skor 1-2   = 1 

Skor 3 -4   = 2 

Skor 5 – 6   = 3 

4. Gangguan ketika tidur malam pertanyaan nomor 5b sampai 5j, dapat 

dinilai dengan skor dibawah ini sebgai berikut: 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 

>3 kali seminggu = 3 

Jumlah skor pertanyaan nomor 5b sampai 5j dengan skor dibawah ini: 

Skor 0   = 0 

Skor 1-9   = 1 

Skor 10-18  = 2 

Skor 19-27  = 3 

5. Menggunakan obat obat tidur pertanyaan nomer 6 

Tidak pernah = 0 

Sekali seminggu = 1 

2 kali seminggu = 2 
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>3 kali seminggu = 3 

6. Tegangnya aktifitas disiang hari pertanyaan nomer 7 dan 8 

Pertanyaan nomor 7: 

Tidak pernah  = 0 

Sekali seminggu  = 1 

2 kali seminggu  = 2 

>3 kali seminggu  = 3 

Pertanyaan nomor 8  

Tidur antusias  = 0 

Kecil    = 1 

Sedang    = 2 

Besar    = 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomor 7 dan 8, dengan skor dibawah ini: 

Skor 0    = 0 

Skor 1-2   = 1 

Skor 3-4   = 2 

Skor 5-6   = 3 

7. Kualitas tidur subyektif seperti pertanyaan nomor  9. 

sangat baik   = 0 

baik    = 1  

kurang    = 2 

sangat kurang   = 3 

Klasifikasi Skor akhir: 

 Jumlahkan semua skor mulai dari komponen 1 sampai 7 (Muhubin, 

2006 & Slameto, 2010). Global PSQI score dimulai dari 0-21, dimana 
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minimum skor = 0 (baik) dan maksimum skor = 21 (sangat buruk). Seseorang 

dikatakan memiliki kualitas tidur baik apabila skor nilai 1-5, ringan 6-7, 

sedang 8-14 dan kualitas tidur buruk jika skor mencapai 15-21. 

 

D. Relaksasi Progresif 

1. Definisi  

Progressive muscle relaxation adalah terapi relaksasi dengan gerakan 

mengencangkan dan melemaskan otot-otot pada satu bagian tubuh pada satu 

waktu untuk memberikan rasa relaksasi secara fisik. Gerakan mengencangkan 

dan melemaskan secara progresif pada otot dilakukan secara berturut-turut 

(Synder & Lindquist, 2002). Respon relaksasi yang melibatkan keyakinan 

yang dianut menurut Benson (2000) akan mempercepat terjadinya keadaan 

relaks, dengan kata lain kombinasi respon relaksasi dengan melibatkan 

keyakinan akan melipat gandakan manfaat yang didapat dari respon relaksasi. 

Teknik relaksasi dibedakan menjadi lima jenis, yaitu relaksasi otot 

progresif, pernafasan diafragma, hypnosis, biofeedback dan imagery training 

(Miltenberger, 2004). Terapis banyak menggunakan instruksi verbal untuk 

mengarahkan klien dan klien dapat berkonsentrasi pada terapis maka ini 

dikatakan pelaksanaan prinsip dalam relaksasi otot progresif, imagery 

training dan hypnosis.  

2. Tujuan  

 Relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara 

melemaskan seluruh anggota gerak tubuh. Dalam relaksasi progresif ini tiap 

individu dimanta untuk menengangkan otot dengan kemampuannya sendiri 

kemudian di minta untuk merileksakan otot tersebut. Pada saaat melakukan 
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ketegangan otot maka tiap individu diminta untuk menahan beberapa detik 

sehingga dapat merasakan apa yang dilakukan terhadap ototnya. Sebelum 

diminta untuk direlakskan yang terpenting adalah dapat merasakan 

ketengangan tersebut sehingga mengerti perbedaan antara otot tegang dan 

otot yang direlaksakan.  

Herodes (2009), tujuan dari teknik ini dalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan rasa kebugaran jasmani 

b. Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stress 

c. Mengatasi insomnia, depresi dan kelelahan 

d. Menurunkan ketegangan otot 

3. Metode Relaksasi 

Salah satu metode otot relaksasi progresif adalah menegangkan dan 

merilekskan otot-otot kepala hinggajari-jari kaki secara progresif. Cara 

melakukan metode otot rileksasi dengan melakukan gerakan dari otot kepala 

hingga turun ke otot jari kaki. 

4. Jenis-jenis Relaksasi Progresif 

Relaksasi Progresif dibagi menjadi tiga: 

a. Relaxation Via Letting Go 

Latihan ini lebih mengarah untuk menyadarkan dan merasakan 

relaksasi. Setalah melakukan latihan dengan menegangkan otot lalu di 

minta untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan tersebut. 

Dengan demikian individu akan lebih peka terhadap ketegangan dan akan 

lebih mengerti cara untuk mengurangi ketegangan tersebut. 
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b. Deffrential Relaxation 

Deffrential relaxation merupakan salah satu penerapan 

keterampilan progresif pada tiap individu yang melakukan latihan dengan 

menggunakan beberapa kelompok otot yang menjadi tegang. Saat 

melakukan aktivitas maka otot yang sering tegang seharusnya akan 

semakin tegang daripada otot yang tidak perlu melakukan akttivitas juga 

ikutan menjadi tegang. Oleh karena itu untuk merileksakan otot yang 

tegang berlebihan dan otot yang tidak perlu merasakan tegang dapat di 

latih dengan latihan deffrential relaxation 

c. Relaxation Via Tension Relaxation  

Relaxation via tension relaxation meiliki prinsip menegangkan 

otot lalu di lemaskan otot tersebut. Dalam latihan ini individu diminta 

untuk merasakan perbedaan antar otot tegang dan otot lemas. Pada saat 

fase menegangkan akan membantu untuk menyadari sensasi perasaan 

cemas rasa tersebut menandakan untuk melemaskan ketegangan. Saat 

melakukan latihan dengan menegangkan lalu melemaskan maka individu 

akan merasakan lebih rileks. 

1) Langkah-langkah Relaksasi Otot Progresif 

Langkah awal yang perlu diperhatikan yakni ruangan yang 

nyaman untuk dilakukan latihan relaksasi progresif. Ruangan yang 

terbuka ataupun yang tertutup dapat digunakan latihan relaksasi 

progresif, sehingga dapat memberikan rasa nyaman. Menggunakan 

pakaian senyaman mungkin untuk digunakan saat relaksasi otot 

progresif. Terpenting adalah individu yang melakukan relaksasi otot 

progresif merasakan nyaman dan tenang. Lebih dianjurkan melakukan 



32 
 

latihan relaksasi dengan kursi yang nyaman bukan diatas tempat tidur 

sebab sampel dalm penelitian ini merupakan lansia. Banyak cara dan 

gerakan untuk melakukan latihan relaksasi otot progresif yang 

bermanfaat untuk kesehatan. 

Berikut beberapa gerakan latihan relaksasi progresif: 

a. Gerakan yang Pertama 

 
 

Gambar 2.1 Gerakan mengepalkan tangan 

Sumber: Data primer, 2018 

 

1) Posisi duduk santai dan bersandar pada kursi. 

2) Menggenggam tangan sambil membuat suatu kepalan sehingga 

merasakan kontraksi otot pada lengan bagian bawah dan 

pergelangan tangan.  

3) Saat menggenggam ditahan selama 8 hitungan lalu rilekskan, 

dapat dilakukan 2-5 kali pengulanagn. 

b. Gerakan Kedua 

 
 

Gambar 2.2 Gerakan mengangkat telapak tangan 

Sumber: Data primer, 2018 
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1) Posisi duduk santai dan bersandar pada kursi. 

2) Meluruskan lengan kemudian tumpukan pergelangan tangan 

kemudian tarik telapak tangan hingga menghadap ke depan. 

3) Saat terjadi tarikan otot tangan bagian belakang akan merasakan 

kontraksi, pada saat itu ditahan selama 8 hitungan dan lakukan 2-5 

kali pengulangan. 

c. Gerakan Ketiga  

 
 

Gambar 2.3 Gerakan menekuk siku 

Sumber: Data primer, 2018 

 

1) Posisi duduk santai dan bersandar pada kursi. 

2) Diawali dengan menggenggam kedua tangan kemudian membawa 

kedua genggaman ke pundak sehingga otot-otot biceps akan 

menjadi tegang. 

3) Saat merasakan tegang ditahan selama 8 hitungan lalu rilekskan 

dan dilakukan 2-5 kali pengulangan. 
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d.Gerakan Keempat 

 
 

Gambar 2.4 Gerakan mengangkat bahu 

Sumber: Data primer, 2018  

 

1) Posisi duduk santai dan bersandar dikursi. 

2) Mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan akan bahu 

akan dibawa hingga menyentuh kedua telinga. Gerakan ini 

merasakan ketegangan yang terjadi pada bahu, punggung atas dan 

leher. 

3) Saat mengangkat bahu ditahan selama 8 hitungna dan dilakukan 2-

5 kali pengulaangan. 

e. Gerakan Kelima  

 
 

Gambar 2.5 Gerakan mengerutkan dahi 

Sumber: Data primer, 2018  
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1) Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai 

otot-ototnya terasa. 

2) Ketegangan yang dirasakan ditahan selama 5 hitungan lalu 

dirilakskan dan dilakukan 2-5 kali pengulangan. 

f. Gerakan Keenam 

 
 

Gambar 2.6 Gerakan mengerutkan mata 

Sumber: Data primer, 2018  

 

1) Gerakan pada area otot mata dengan cara menutup mata 

dengan rapat hingga merasakan ketegangan pada area tersebut 

2) Saat menutup mata ditahan dalam 5 kali hitungan lalu 

dirilekskan. Gerakan ini dilakukan 2-5 kali pengulangan. 

g.Gerakan Ketujuh 

 
 

Gambar 2.7 Gerakan menarik rahang 

Sumber: Data primer, 2018 
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1) Gerakan untuk mengendurkan otot-otot area rahang dengan cara 

mengatup rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga 

ketegangan diarea otot rahang. 

2) Saat menggigit gigi ditahan selama 5 hitungan lalu dirilekskan dan 

dilakukan 2-5 kali pengulangan. 

h. Gerakan Kedelapan 

 
 

Gambar 2.8 Gerakan memajukan mulut 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Gerakan untuk mengendurkan otot-otot area mulut dengan cara 

memonyongkan bibir kedepan sekuat mungkin sehingga 

merasakan ketegangan sekitar area mulut. 

2) Saat melakukan gerakan tersebut ditahan selama 5 kali hitungan 

lalu dirilekskan dan dilakukan 2-5 kali pengulangan. 

i. Gerakan Kesembilan  

 
 

Gambar 2.9 Gerakan menekan leher belakang 

Sumber: Data primer, 2018  
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1) Dorong kepala kebelakang pada permukaan bantalan kursi 

sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang 

leher dan punggung atas, ditahan selama 8 hitungan. 

2) Lakukan gerakan gerakan tersebut 2-5 kali pengulangan agar 

merasakan ketegangan pda area otot tersebut. 

j. Gerakan Kesepuluh  

 
 

Gambar 2.10 Gerakan menekan dagu kebawah 

Sumber: Data primer, 2018  

1) Gerakan untuk melatih otot leher. Dengan cara membawa 

kepala ke muka, kemudian diminta untuk membenamkan 

dagu ke dadanya, sehingga dapat merasakan ketegangan di 

daerah leher bagian muka. 

2) .saat merasakan ketegangan ditahan selama 8 kali hitungan 

dan melakukan 2-5 pengulangan.  

k. Gerakan Kesebelas 

 
 

Gambar 2.11Gerakan menarik punggung kedepan 

Sumber: Data primer, 2018 
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1) Gerakan untuk melatih otot-otot punggung. Gerakan ini 

dapat dilakukan dengan cara kedua tangan diletakkan di 

belakang dan menahan badan. Kemudian busungkan dada.  

2) Saat membusungkan dada ditahan selama 8 detik dan 

dilakukan 2-5 kali pengulangan. 

l. Gerakan Keduabelas 

 
 

Gambar 2.12 Gerakan otot dada dengan tarik nafas 

Sumber: Data primer, 2018 

1) Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara 

ditahan selama beberapa saat, kemudian dilepas.  

2)  Ulangi 2-5 kali sehingga dapat dirasakan perbedaan antara 

kondisi tegang dan relaks.    

m. Gerakan Ketigabelas 

 
 

Gambar 2.13 Gerakan otot peru-t dengan tarik perut kedalam 

Sumber: Data primer, 2018 
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1) Tarik dengan kuat perut ke dalam tahan sampai menjadi 

kencang dan keras selama 8 detik, lalu dilepaskan bebas. 

2) Kembali lakukan 2-5 pengulangan seperti gerakan awal 

untuk perut. 

n. Gerakan Keempatbelas   

 
 

Gambar 2.14 Gerakan mengangkat kaki lurus 

Sumber: Data primer, 2018 

 

1) Angkat salah satu kaki lalu ditahan selama 8 hitungan  

2) Lakukan gerakan tersebut 2-5 kali pengulangan 

hingga merasakan tegang pada otot paha. 

o. Gerakan kelimabelas  

 
 

Gambar 2.15 Gerakan menarik telapak kaki 

Sumber: Data primer, 2018 

 

1) tarik telapak kaki ke atas, selama 8 detik dan rileksasikan  

2) lakukan 2-5 kali pengulangan untuk merasakan perbedaan 

kontraksi otot dan relaksasi otot. 
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2) Indikasi Relaksasi Progresif 

Teknik relaksasi membantu lansia di panti jompo Kota Malang 

untuk mengurangi cemas, panik, gejala fisik hingga sulit tidur (Mc Cann, 

2003). Indikasi lain untuk nyeri otot, cemas, depresi ringan dan insomnia.  

3) Kontraindikasi  

Kontraindikasi teknik relaksasi progresif ditujukan pada lansia 

yang marah. Cidera akut atau ketidaknyamanan musculoskeletal dapat 

dikategorikan dalam kontraindikasi relaksasi progresif (Fritz, 2005 dalam 

Mashudi, 2015). 

5. Mekanisme Latihan Relaksasi Progresif 

 Kontraksi dan relaksasi otot dikendalikan oleh susunan syaraf pusat 

melalui serabut syaraf motoriknya, tempat lekat cabang-cabang syaraf 

motorik adalah neuromuscular junction yang merupakan penghantar kimiawi 

(neurotransmitter) asetil kholin maupun adrenalin untuk eksitasi serabut otot 

impuls saraf (Kuntiarti, 2006) dan (Setiadi, 2007). Sinyal akan diterima oleh 

semua sarkomer pada otot untuk berkontraksi sehingga otot dapat 

berkontraksi. Kuntarti (2006), Setiadi (2007) dan Iryani (2010) menjelaskan 

bahwa pada saat relaksasi ujung-ujung filament aktin dari membran berurutan 

satu sama lain hampir tidak tumpang tindih sedangkan pada saat filament 

myosin terjadi tumpang tindih secara sempurna. 

 Pada saat terjadi kontraksi filamen myosin melengkung karena adanya 

tarikan dari filament aktin. Molekul myosin terdiri dari dua bagian, yaitu 

meromiosin ringan dan meromiosin berat. Meromiosin ringan tersusun dua 

peptida yang satu sama lain saling berhubungan dalam suatu heliks. 

Meromiosin berat tersusun dari dua bagian heliks kembar. Bagian 
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meromiosin berat dari molekul myosin terdapat penonjolan yang membentuk 

jembatan penyeberangan. Relaksasi otot progresif dilakukan dengan cara 

menegangkan kelompok otot tertentu kemudian dirilekskan. Ketegangan otot 

merupakan hasil dari kontraksi serabut otot, sedangkan rileksasi merupakan 

perpanjangan serabut otot.  

 Menegangkan otot dapat dilakukan dengan cara menahan nafas 

sehingga pada saat keadaan rileks akan melepaskan ketegangangan dan 

melakukan pernafasan dalam secara teratur. Menegangkan otot dengan cara 

mengeraskan atau melemahkan otot akan mengindikasikan tingkat 

ketegangan otot tiap individu.  

 
 

Gambar 2.16 kontraksi otot  
Sumber: Fakultas kedokteran Universitas Bandung, 2011 

 

 Irama tidur berhubungan dengan interaksi didalam sistem aktivasi 

retikular. Perangsangan daerah formasio retikularis yang merupakan daerah 

dimana antara nuclei dan serabut-serabut yang bercampur. Nuclei ini 

menerima serabut afferen dari tractus ascendens (seperti tractus 

spinothalamicus), serabut descendens dari cortex cerebri, tectum, cerebellum 

dan nucleus ruber. Pada hewan percobaan daerah serabut afferent yang 

mengalami perusakan akan menyebabakan hewan mengalami koma menetap.  
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Hipotalasmus adalah pusat otak yang paling berperan dalam mengatur 

durasi pola tidur dan irama sirkadian. Hipotalamus bagian rostral terdiri dari 

neuron-neuron sleep-promoting, sedangkan hipotalamus bagian posterior 

terdiri dari neuron-neuron wakefulness-promoting. Dalam kondisi tidur 

terdapat 2 proses tahapan proses hemeostatis dan circadian timing yang 

secara bersamaan memiliki peran menentukan intensitas tidur. Pengaturan 

fase dan irama sirkadian ini berhubungan pada beberapa transmitter yang 

bersama sama membangkitkan dan mempertahankan tidur. 
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