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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional (2011) Lansia adalah 

proses kehidupan yang dilalui oleh seseorang, walaupun bertambahnya umur 

dengan diiringi penrunan fungsi organ tubuh tetapi lansia tetap dapat menjalani 

hidup sehat. Salah satu hal yang paling penting adalah merubah kebiasaanya. 

Tidak hanya meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat menggangu kesehatan, 

tetapi beberapa pola hidup sehat seperti olahraga dan menjaga pola makan 

memang harus dilakukan. 

Kelompok usia lanjut mengalami risiko gangguan pola tidur akibat 

pensiun, perubahan lingkungan sosial, penggunaan obat-obatan yang 

meningkat, penyakit-penyakit, pemukiman yang padat penduduk, polusi, 

pencemaran suara, bising dan perubahan irama sirkadian. Terdapat perbedaan 

pola tidur pada usia lanjut dibandingkan dengan usia muda. Kebutuhan tidur 

akan berkurang dengan semakin berlanjutnya usia seseorang (Prayitno, 2009). 

Jumlah rata-rata lansia di dunia diperkirakan mencapai 22 persen dari 

penduduk dunia atau sekitar 2 milliar pada tahun 2020, sekitar 80% lansia 

hidup di negara berkembang. Rata-rata usia harapan hidup di negara-negara 

kawasan Asia Tenggara adalah 70 tahun. Jumlah penduduk di 11 negara di 

Asia Tenggara yang berusia diatas 60 tahun berjumlah 142 juta orang dan 

diperkirakan akan terus meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun 2050 

sedangkan di Indonesia termasuk cukup tinggi yaitu sekitar 71 tahun 

(Riskesdas, 2013).  
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Di Indonesia proporsi penduduk berusia lanjut terus membesar. Indonesia 

termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia 

terbanyak di dunia yaitu mencapai 18,1 juta jiwa pada tahun 2010 atau 9,6% 

dari jumlah penduduk (Sensus Penduduk, 2010). Tahun 2006 usia harapan 

hidup meningkat menjadi 66,2 tahun dan jumlah lansia menjadi 19 juta orang, 

dan diperkirakan pada tahun 2020 akan menjadi 29 juta atau 11,4% (Riskesdas, 

2013). 

Jumlah penduduk lansia di Jawa Timur terdapat 4,45 juta orang atau 

sekitar 11,46% dari total penduduk di Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 

2015). Sedangkan untuk jumlah penduduk lanisa di Kota Malang dengan 

jumlah lansia 75.403 orang dari 851.298 penduduk kota Malang (BPS Kota 

Malang, 2015). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penduduk 

lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang sudah mencapai angka 11,34% 

atau tercatat 28,8 juta orang yang menyebabkan jumlah penduduk lansia 

terbesar di dunia (Kominfo Jatim, 2011 dalam Wijayanti, 2012). Lansia rentan 

terhadap gangguan tidur karena adanya tekanan pola tidur. Hasil survey 

epidemiologi (2008), didapatkan bahwa prevalensi kejadian insomnia pada 

lanisa di Indonesia 49% atau 9,3 juta lansia. Di Jawa Timur 45% dari jumlah 

lansia juga dilaporkan mengalami gangguan tidur di malam hari (DINKES, 

2008 dalam Wijayanti, 2012). 

Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization) 

seseorang disebut lanjut usia (elderly) jika berumur 60-74 tahun. Berdasarkan 

pengertian lanjut usia secara umum itu seseorang dikatakan sebagai lanjut usia 

(lansia) jika usianya 65 tahun keatas, Menurut WHO batasan lanjut usia 

meliputi usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45 sampai 59 
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tahun, lanjut usia (elderly) antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old), 

antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Effendi 

dan Makhfudli, 2009). 

Siklus tidur normal itu diatur oleh irama sikardian. Ada banyak macam 

terapi untuk mengatasi gangguan tidur pada lansia, antara lain dengan 

mendengarkan music mellow maka responden akan terbawa dengan suasana 

sehingga perlahan-lahan akan tertidur, mematikan lampu disaat tidur juga bisa 

untuk mengatasi gangguan tidur karena suasana gelap akan menghasilkan 

hormon melatonin yang dapat mempengaruhi relaksasi dan penurunan 

temperatur badan. Ada juga terapi lain yaitu senam tai chi dan senam yoga 

untuk membantu mengatasi gangguan tidur pada lansia (Field, 2013). 

Tai chi adalah suatu gerakan yang melibatkan meditasi dalam gerakannya 

dan terdiri dari banyak latihan kordinasi yang menggunakan gerakan tubuh, 

gerakan dengan pemanasan, dan pernapasan dengan persepsi vitalitas. Tai chi 

menstimulasi produksi senyawa kimia endogen, seperti ß-endorfin (Zhang,dkk, 

2013).  

Srisurini pada tahun 2013 menyatakan bahwa latihan Tai Chi merupakan 

latihan tradisional dari cina yang menggabungkan latihan pernafasan, rileksasi, 

dan struktur gerakan yang pelan dan lembut. 

Susanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa gerakan tai chi yang 

meliputi body-mind-soul-breath secara teratur terbukti dapat meningkatkan 

pelepasan non adrenalin melalui urin, menurunkan kadar cortisol, serta 

menurunkan aktifitas saraf simpatis yang membawa dampak positif pada 

jantung (berupa denyut jantung yang stabil dan tekanan darah turun menuju 

normal). Ini karena aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis menjadi seimbang 
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dan harmonis. Latihan tersebut dapat pula meningkatkan antioksidan untuk 

menghilangkan radikal bebas dalam tubuh dan menstabilkan tekanan darah. 

Gerakan Tai Chi adalah senam meditatif yang memberikan manfaat bagi 

raga sekaligus jiwa. Latihan fisik dari gerakan-gerakan Tai Chi dan olah 

napasnya telah diteliti memiliki banyak manfaat terapeutik, artinya berlatih Tai 

Chi dapat membantu kesembuhan suatu penyakit atau gangguan pada tubuh. 

Seperti meredakan stress, meringankan rasa sakit pada persendian, 

meningkatkan keseimbangan dan kelenturan tubuh (Prayitno, 2009). 

Chaiklin dan Wengrower, dkk (2009) Dance Movement Therapy adalah 

bentuk terapi, yang mengintegrasikan aspek fisik, emosional, kognitif, dan 

sosial ke dalam pengobatan. Dance Movement Therapy bertujuan untuk 

melibatkan pasien dalam eksplorasi fisik dan verbal pengalaman mereka yang 

dihasilakan dalam interaksi dengan gerakan. Dance Movement Therapy dpat 

dilakukan sebagai pengobatan individual atau dalam kelompok. Hal ini dapat 

diterapkan pada berbagai populasi mulai dari anak-anak hingga orang tua.  

Dance Movement Therapy adalah suatu terapi yang menggunakan 

metode tarian karena tubuh dan pikiran unit yang tidak terpisahkan, perubahan 

dari setiap gerakannya bisa menyebabkan perubahan psikologis dan akan 

merilekskan pikiran. Tujuan terapi tari adalah untuk membantu baik individu 

sehat maupun individu yang memiliki gangguan emosional atau mental, agar 

membantu mereka mencapai kelengkapan emosi melalui penyatuan tubuh, 

pikiran dan jiwa. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan tanggal 26 

Maret 2018 di panti jompo kota Malang dengan pengurus panti, pengurus 

tersebut menjelaskan bahwa terdapat banyak lansia yang sering sulit untuk 
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tidur. Keluhan tersebut merupakan ciri-ciri seseorang mengalami gangguan 

tidur. 

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang perbedaan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy 

terhadap gangguan tidur pada lansia di panti jompo Malang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh senam Tai Chi terhadap gangguan tidur pada lansia di 

panti jompo Malang. 

2. Bagaimana pengaruh Dance Movement Therapy terhadap gangguan tidur pada 

lansia di panti jompo Malang. 

3. Adakah perbedaan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement Therapy 

terhadap gangguan tidur pada lansia di panti jompo  Malang. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy terhadap gangguan tidur pada lansia di panti jompo Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Gangguan Tidur sebelum dan sesudah diberikan senam Tai 

Chi di Panti Jompo Malang. 

b. Mengidentifikasi Gangguan Tidur sebelum dan sesudah diberikan Dance 

Movement Therapy di Panti Jompo Malang. 

c. Menganalisis Perbedaan Pengaruh Senam Tai Chi dan Dance Movement 

Therapy Terhadap Gangguan Tidur Pada Lansia di Panti Jompo Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian untuk peneliti adalah mengetahui perbedaan pengaruh 

senam tai chi dan dance movement therapy terhadap gangguan tidur pada 

lansia di panti jompo Malang. 

2. Bagi Lokasi Penelitian 

Manfaat penelitian bagi lokasi penelitian adalah penyebaran pengetahuan 

dan informasi untuk mengurangi gangguan tidur dengan perbedaan pengaruh 

senam tai chi dan dance movement therapy. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fisioterapi yang mencari 

pengetahuan yang terkait intervensi untuk gangguan tidur pada lansia.  

4. Bagi Fisioterapis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi 

fisioterapi dalam mengembangkan ilmu fisioterapi khususnya di bidang  

geriatric, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia.  

E. Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1 Daftar Jurnal Penelitian 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Jurnal Instrumen 

Penelitian 

Hasil Perbedaan 

1 Shizheng 

Du 

Jianshu 

Dong 

Heng 

Zhang 

Shengji Jin 

Taichi 

exercise for 

self-rated 

sleep quality 

in older 

people : a 

systematic 

Variabel 

Independen: 

Tai Chi 

exercise 

Variabel 

Dependen: 

Sleep 

Penelitian 

tentang 

senam Tai 

Chi terhadap 

kualitas tidur 

atau 

gangguan 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti 

membandingkan 

intervensi 

senam Tai Chi 

dan Dance 
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Guihua Xu 

Zengxia 

Liu 

Lixia Chen 

Haiyan Yin 

Zhiling Sun 

 

Tahun 2015 

review and 

meta-analysis 

Quality tidur pada 

lansia. Hasil 

dari 

penelitian ini 

yaitu adanya 

peningkatan 

kualitas tidur 

pada lansia 

dengan 

menggunakan 

senam tai chi 

Movement 

Therapy 

terhadap 

penuruanan 

gangguan tidur 

pada lansia, 

sedangkan pada 

literature yang 

digunakan 

peneliti hanya 

menggunakan 

senam tai chi 

saja terhadap 

gangguan tidur 

pada lansia. 

Selain itu, 

jumlah 

kelompok yang 

diteliti juga 

berbeda. Pada 

peneliti ini 

hanya ada 2 

kelompok saja, 

sedangkan pada 

literature juga 

ada 2 kelompok 

yang diteliti. 

2 Ma Esperanza 

(Jessica) 

Jiménez 

Rodriguez 

Iris Bräuninger 

Tahun 2016 

Dance 

Movement 

Therapy in 

the Context of 

Geriatric 

Psychiatry: A 

Systematic 

Review 

Variabel 

Independen: 

Dance 

Movement 

Therapy  

Variabel 

Dependen: 

Kondisi 

Kejiwaan 

Penelitian 

tentang 

Dance 

Movement 

Therapy pada 

kondisi 

kejiwaan atau 

psikiatri 

geriatri pada 

lansia. Hasil 

dari 

penelitian ini 

yaitu adanya 

manfaat dari 

Dance 

Movement 

Therapy 

terhadap 

kondisi 

kejiwaan 

pada lansia. 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti 

membandingkan 

antara intervensi 

senam Tai Chi 

dan Dance 

Movement 

Therapy  

terhadap 

penurunan 

gangguan tidur 

pada lansia, 

sedangkan pada 

literature yang 

digunakan 

peneliti hanya 

meneliti 

manfaat dari 

Dance 

Movement 

Therapy 

terhadap kondisi 
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kejiwaan, 

kepercayaan 

diri, dan 

harapan hidup. 

Selain itu objek 

yang diteliti 

juga beda. Pada 

penelitian ini 

hanya 1 variabel 

yaitu Dance 

Movement 

Therapy saja 

sedangkan pada 

literature 

meneliti 3 

variabel yaitu 

stress, 

kepercayaan 

diri, dan 

harapan hidup. 

3 Hye-Jung Choi 

Carol Ewing 

Garber 

Tae-Won Jun 

Yung-Soo Jin 

Sun-Ju Chung 

Hyun-Joo Kang 

 

Tahun 2013 

Therapeutic 

Effects of Tai 

Chi in 

Patients with 

Parkinson’s 

Disease 

Variabel 

Independen: 

Tai Chi 

Variabel 

Dependen 

penyakit 

parkinson 

Penelitian 

tentang efek 

terapeutik 

senam Tai 

Chi terhadap 

penyakit 

Parkinson. 

Hasil dari 

penelitian ini 

membuktikan 

bahwa senam 

Tai Chi 

memiliki efek 

terhadap 

status 

fungsional 

pasien 

Parkinson. 

Pada penelitian 

ini peneliti 

membandingkan 

intervensi 

senam Tai Chi 

dan Dance 

Movement 

Therapy 

sedangkan pada 

literatur hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu senam 

Tai Chi. 

Kemudian 

subjek yang 

diteliti juga 

berbeda, pada 

literature 

subjeknya 

pasiien 

Parkinson 

sedangkan pada 

penelitian ini 

subjeknya lansia 

secara umum. 

4 Bela Agarwal 

Meghana 

Chowdhry 

Rajani 

Effect of 

Movement 

Therapy on 

Academic 

Variabel 

Independen: 

Movement 

Theraphy 

Penelitian 

tentang efek 

Movement 

Therapy 

Pada penelitian 

yang akan 

dilakukan 

menggunakan 2  
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Mullerpatan 

 

Tahun 2014 

Stress in 

Physiotherapy 

Studets 

Variabel 

Dependen: 

Stres 

akademik 

terhadap 

stress 

akademik 

pada pelajar 

fisioterapi. 

Hasil dari 

penelitian 

tersebut 

mengatakan 

bahwa 

Movement 

Therapy 

dapat 

membantu 

mengurangi 

tingkat stress 

pada pelajar 

fisioterapi. 

intervensi yaitu 

senam tai chi 

dan Dance 

Movement 

Therapy yang 

nantinya akan 

dibandingkan, 

sedangkan pada 

literature hanya 

menggunakan 

satu inetrvensi 

saja yaitu Dance 

Movement 

Therapy, 

Kemudian 

subjek 

penelitiannya 

berbeda pada 

penelitian yang 

akan dilakuakan 

menggunakan 

subjek lansia 

sedangkan pada 

literature 

menggunakan 

subjek pelajar 

5 Rainbow 

T.H.Ho, PhD 

Ted C.T. 

Fong,Mphil 

Irene K.M. 

Cheung,MsocSc 

Paul S.F. Yip, 

PhD 

Mai-yee Luk, 

MBBS 

Effect of  

Short Term 

Dance 

Movement 

Therapy 

Program on 

Symptoms 

and Stress in 

Patients with 

Breast Cancer 

Variabel 

Independen 

Dance 

Movement 

Therapy  

Variabel 

Dependen: 

Gejala 

stress dan 

stres 

Penelitian 

tentang efek 

Shorth Term 

Dance 

Movement 

Therapy 

terhadap 

gejala stress 

dan stress 

pada pasien 

kanker yang 

akan 

menjalani 

Radiotherapy. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa Short 

Term Dance 

Movement 

Therapy 

mempunyai 

efek yang 

signifikan 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

membandingkan 

2 intervensi 

yang berbeda 

yaitu senam tai 

chi dan dance 

movement 

therapy 

sedangkan pada 

literatur hanya 

menggunakan 

satu intervensi 

saja yaitu Short-

Term Dance 

Movement 

Therapy. Subjek 

yang diteliti 

pada literatur 

dan pada 

penelitian yang 

akan dilakukan 

pun berbeda. 

Pada literature 
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pada gejala 

stes dan stress 

yang dialami 

pasien kanker 

yang akan 

menjalani 

Radiotherapy 

subjeknya 

pasien kanker 

yang akan 

melakukan 

Radiotherapy 

sedangkan pada 

penelitian yang 

akan dilakukan 

subjeknya 

lansia. 

 

 

 

 

 

  


